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79. KITAB MEMINTA IZIN

l. Permulaan Salam

6227. Yahya bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam,
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah
menciptakan Adam sebagaimana bentulcnya, panjangnya enam puluh
hasta. Ketilra Allah menciptakannya maka Dia berfirman, 'Pergilah

dan berilah salam kepada kelompok malaikat yang sedang duduk-

,* /t$tf JL'rr.;-.+rr ,,)Gfu15,Gt-,i orifi
.?l;ri '+')'a# q:p ,:,!ir?-:_ r;'rrLs ,,_,,-,r idtsr
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duduk itu. Dengarkan apa salam yang merekn ucapkan kepadamu-

Sesungguhnya ia adalah salammu dan salam lcetuntnanmu'- Dia

kiemudian berknta, 'Assalaamu Alailcum (semoga keselamatan

untul*nu)'. Maka mereka menjawab, 'Assalaamu alaika

*,arahmatullaah (semoga keselamatan dan rahmat Allah untubnu)'-

J{ereka kemudian menambahknn, 'Dan rahmat Allah'- Semua orang

yang masuk surga memiliki bentuk seperti Adam. Lalu ciptaan itu

t ents b erlatrang hingga s ekarang. "

Keterangan Hadits:

Kataisti'dzaanberarti minta izin untuk masuk ke suatu te,mpat

yang dimiliki oleh orang yang diminta izin. Maksud permulaan salam

adalah pertama kali terjadinya salam. Imam Butftari menyebutkan

"salam" bersama "permintaan izin" adalah sebagai isyarat bahwa izin

masuk selaya}rrya tidak diberikan kepada orang yang tidak me,mberi

salam. Abu Daud dan Ibnu Abi Syaibah menukil dengan sanad ymrg

iayyid dari Rib'i bin Hirasy, * &, & Ut * ,t1th\'rf; Fi eo
I :i; iy-r' # ,:JGi i:*i v4.g.fi ,*trJ. Jtdt s4fr ,Jrit * e et'Pi
y\11 lSeorang lakiJaki menceritakan kepadaht bahwa dia peruah

meminta izin kepada Nabi SAW ketilu berada di ntmahnya- Dia
berlrata, "Apakah alcu boleh masuk?" Beliau kemudian bersabda

kepada pelayannya, "Keluarlah menemui orang ini dan ajarilah dia
(minta izin)." Dia lalu berknta, "Ucapkan 'assalamu alaihmt'apakah
aht boleh masuk? '). Hadits ini dinilai shahih oleh Ad-Daraquthni.

Ibnu Abi Syaibatr 
^giy?y?tky 

dari jalur periwayatan Zaid

bin Aslam dengan redaksi, r:g ,Y | :Jui I'd!rt :'iii * yt ilri *
',F\ti '.flb "r3 6$ ,:65b irlrLlr ,ru i$ii laapakht pernah mengutusht

menemui lbnu Umar. Alru kemudian berlata, "Apakah aht boleh

masuk?" Ibnu Umar lalu menjawab, "Jangan berkota sqterti ini,
tetapi lratalranlah, 'Assalaamu alailatm'. Apabila dia menjowab
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salammu, maka masuklah.") Sedangkan redaksi yang diriawyatkan

dari jalur periwayatan Ibnu Abi Buraidah adalah, h ,rb 
"y: t:lie,r

Flt ir-:, t :Jtii ii otil *t p j, .Jr\1i ,Jt f,t otd u.t;hsr n
,qlr jt-,-Sf ! 'iA 

j ,€ ,Ss rS4iit (Seorang taki-taki pernah

meminta izin kepada salah seorang sahabat sebanyak tiga kali, dia
berlrata, "Apakah alcu boleh masuk?" Sementara saat itu sahabat
tersebut melihatnya tanpa memberiknn izin masuk kepadanya. Lalu
laki-lahi itu meminta izin dengan berkata, "Assalaamu alaikum,
apakah alat boleh masuk?" Sahabat itu menjawab, "Ya." Kemudian
dia berlrata, 'Meskipun englmu tetap berdiri di situ hingga malam...)
Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan dalam dalam bab berikutnya.

fr U. A- $:b (Yahya bin Ja far menceitakan kepada

kami). Yatrya bin Ja'frir yang dimaksud adalah Yahya bin Ja'far Al
Bikandi.

y.:* ,)" 1-:T br '6V llUot menciptakan Adam sebagaimana

bentulmya). Hal ini sudatr dipaparkan pada pembahasan tentang awal
mula penciptaan. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang
maksud kata ganti pada kalimat fsi*. Menurut satu pendapat, maksud

kata ganti tersebut adalah Adam, sehingga maknanya adalah, "Allah
menciptakan Adam AS seperti bentuknya yang ada sampai diturunkan
ke dunia hingga wafat." Lri membantah anggapan bahwa ketika Adam
AS berada di surga, dia memiliki bentuk yang lain. Atau maknanya
adalah "Allah memulai penciptaan Adam dalam satu bentuk tanpa
mengalami proses pertumbuhan dari safu keadaan kepada keadaan
yang lain, seperti halnya keturunannya." Pendapat lain mengatakan,
ini adalah bantahan terhadap atheis dan matrealisme yang menyatakan
bahwa asal manusia hanyalah dari nuthfaft (setetes mani) lalu nuthfah
itu juga berasal dari manusia. Oleh karena itu, tidak ada permulaan
untuk itu. Hal ini bi.sa dijelaskan bahwa manusia diciptakan sejak
pertama kali dalam bentuk seperti ini. Sebagian lagi mengatakan, ia
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zfalah bantahan terhadap kelompok naturalist yang berpendapat

bahwa manusia terjadi karena proses alarniah dan pengaruhnya. Ada

pula yang berpendapat bahwa ia merupakan bantahan terhadap

kelompok Qadariyah yang mengatakan bagwa manusia menciptakan

perbuatan dirinya sendiri.

Selain itu, hadits ini memiliki latar belakang tersendiri, Ymg

tidak dicantumkan dalam riwayat tersebut. Awalnya adalah kisah

ses€orang yang memukul budakny4 lalu Nabi sAw melarangnya dan

b€rsabd4 "sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana

beztubtya." Hal itu sudah dipaparkan pada penrbahasan tentang

pembebasan budak.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud kata ganti tersebut

adatah Allah. Mereka berpegang dengan keterangan.yang disebutkan

rlelam sebagian jalur periwayatanny4 *tj'r;* tb (sebagaimana

funtuk Ar-Rahmanl. Maksud shurah oentuk) di sini adalah sifat.

Artinya Allah menciptakan Adam sebagaimana sifat-Nya, yaitu ilmu,

hidup, mendengar, melihat, dan yang lain, meskipun tidak ada sesuatu

yang menyerupai sifat Allah.

$ti ,P ilj +l (Pergilah dan berilah salam kepada

mereka itu). Di sini terdapat isyarat bahwa mereka berada di tempat

yang jauh dari Adam AS. Hal ini dijadikan dalil yang menjelaskan

kewajiban memulai salam karena ada perintah melalnrkannya. Namun,

pandangan ini cukup jauh batrkan le,rnah, karena ini merupakan

kejadian yang bersifat kfiusus dan tidak dapat diterapkan secara

umum. Ibnu Abdul Barr menukil iima' (konsensus) bahwa hukum

memulai memberi salam adalah sunah. Namun, dalam perkataan Al

Maziri terdapat indikasi yang menyelisihinya. Saya (Ibnu Hajar)

ke,mudian memeriksa kembali pemyataan Al Maziri dan ternyata

pernyataan seperti yang mereka katakan itu tidak ada, karena dia

b€rkat4 "Memulai me,ngucapkan salam adalah sunah dan
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menjawabnya adalah wajib. Inilah pendapat yang masyhur di
kalangan ulama madzhab kami, dan ia termasuk fardhu kifayah.',

Perkataannya ini mengisyaratkan perbedaan yang masyhur,
apakah menjawab salam termasuk fardhu 'ain (kewajiban individu)
ata*ahfardhu kifayafr? Setelah itu dia menandaskan akan perbedaan
dengan Abu Yusuf seperti akan kami sebutkan. Memang benar, dalam
perkataan Al Qadhi Abdul wahhab seperti yang dikutip oleh Iyadh,
dia berkata, "Tidak ada perbedaan bahwa memulai salam adalah sunah
atau fardhu kifayah. Jika salah satu di antara kelompok itu
mengucapkan salam, maka telah mencukupi bagi semuanya."

Iyadh berkata, "Maksud perkataannya 'fardhu kifayah,
padahal dia juga menukil ijma' yang menyatakannya sunah, adalah
bahwa menegakkan perkara-perkara sunah dan menghidupkannya
adalah fardhu kifayah."

&,tlit b f (Sekelompok malaikat). Saya belum menemukan

keterangan tentang malaikat yang dimaksud.

Lf:6 (Dengarkan dengan penuh perhatian). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, !ii"d (Dengarkan).

''rJ*;- 6 (Penghormatan yang mereka ucapkan kepadamu).

Kebanyakan periwayat mengutipnya demikian yang berasal dari
yala iiSt (penghormatan). Begitu pula disebutkan pada pembahasan

penciptaan Adam dari jalur Abdullah bin Muhammad dari
Abdtxrazzaq. Serupa dengannya diriwayatkan Ahmad dan Muslim
dari Muhammad bin Rafi', keduanya dari Abdtxrazzaq. Dalam
riwayat Abu Dzarr disebutkan ',!ft*;" yang berasal dari kata,atjaJr

(awaban). Begitu pula dalam lrotab Al Adab Al Mufrad, karya Imam
Bukftari, diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad melalui sanad di
atas.
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6$ $nurgguhnya fa)' Maksudnya' kata-kata yang mereka

ucapkan sebagai salam kepadamu atau yang mereka berikan sebagai

;awaban kepadamu.

'#r|Ut |!U (Salammu dan salam keturunanmu)'

\taksudnya,darisegisyara,.Ataumaksudketurunandisiniadalatt
sebagian mereka, yaitu kaum muslimin' Imam Bukhari meriwayatkan

dalamkitabAlAdabAlMufraddanlbnuMajahsertadinyatakan
shahih oleh Ibnu Khuzaimah melalui Suhail bin Abi shalih dari

bapaknya, dari Aisyah, yang dinisbatkan kepadaNabi SAW' 'Ett* O

-69 i:lj:i, oo'€r:# 6 :Q & i#t (ridak ada vang pating

didengki orang-orang Yahudi terhadap sesuatu melebihi kedengkian

merelea terhadap salam d'an ucapan amiin [yang diberiknn kepada

kalianl). Apakahriwayat ini menunju*tran bahwa ia adalahsyariat

bagiumatinidantidakuntukselainmereka.DalamhaditsAbuDzarr
yang panjang sehubungan dengan kisah dirinya masuk Islam' dia

berkata, ..Rasulullalr SAw dating'...,, Dia kemudian menyebutkan

hadits ini dan di dalamnya disebutkan, ly-)' #rlb u J"st i>Ks

:, *,r1 |!h,i6i 1' 
'J?i6-arf" |fl' ,irx61lt*toh orang pertama

yang memberinya penghormatan dengan penghormatan Islam' lalu

ahl berlrata: ilSemoga keselamatan untulonu wahai Rasulullah',

Kemudian beliau berkata, 'Dan untuhnu salam serta rahmat Allah"')

Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim'

Ath-Thabarani dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalarn

kttabAsy-Syu,abdaihaditsAbuUmamah.yangdinisbatkankepada
Nabi SAw, ti'ii ftt, $$b $;\.+i i#t h' J+ @ttah meniadikan

salam sebagai ucaPan penghormatan bagi umat kita dan keamanan

bagiorang-orangyangadadalamperlindungankita).Sedangkan
Abu Daud meriwayatkan dari Imran uin gustrain, tiylrlJrt e'J'.tit tk

u; ,y q.C ir:,)' "V 
t:,tt ,6'p'd1j '*'* n41 

gada masaiahilivah
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kami biasa mengucapkan, "Semoga engkau dapatlmn kenibnatan dan

selamat pagi. Ketikn Islam datang knmi dilarang mengucapkan itu-)

Para periwayat hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), tetapi riwayat

tersebut munqathi' (terputus). Ibnu,Abi Hatim rygnwayatkan dari

Muqatil bin Hayyan, dia berkata, iU 'r* ,li,t;-'*eS, e tik

fy*,t tU.l hr '* ,gfk '€-o (Paaa masa jahiliyah mereka biasa

mengucapkan, "selamat sore dan selamat pagi", maka Allah

merubahnya dengan salam.)

w i>r1lr Jui (Betiau berkata,

untuhnu'). Ibnu Baththal berkata, "Mungkin Atlah mengajarinya tata

cara salam secara langsung dan mungkin juga Adam AS

memahaminya dari firman Allah kepadanya,'Berilah salam kepada

mereka'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang lain bahwa

Allah mengilhamkan hal itu kepada mereka. Hal ini diperkuat dengan

keterangan sebelumnya yaitu bab "Pujian bagi orang yang Bersin"

dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban melalui jalur lain dari

Abu Hurairah secara marrtt', ,jd L( Xlr aii6 ,:,rlb \'rlt; r:i pii 'o(

i,Sgtit (Sesungguhnya Adam ketika diciptakan Altah dia bersin, maka

Allah mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan,

"alhamdulillaah" [segala puji bagi AUah]). Kemunglinan Allah juga

mengilhamkan tata cara salam kepadanya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa redaksi seperti itulah yang

disyariatkan untuk memulai salam berdasarkan kalimat "Ia adalah

salam penghormatanmu dan penghormatan keturananmz." Ini apabila

memberi salam kepada sekelompok orang. Namun apabila memberi

salam kepada satu orang maka hukumnya akan disebutkan setelah

beberapa bab. Apabila hanya dikatakan, "salam alaihtm" maka itu

sudah mencukupi. Allatl berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24,
'# 

?r(., ?6. ,y ',y'# ti*a aK:/aq (para mataikat masuk ke

keselamatan
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tempdt-tempat mereka dari semua pintu, fsambil mengucapkanJ

'semoga keselamatan untulonu'), dan firman Allah dalam surah Al

.\n'aam ayat 54, i,i-}t * e'6!1 1-g '# irr'S (Katakanlah,

"semoga keselamatan untulonu" Tuhantnu telah menetapkan atas

dirinya kasih sayang), dar. firman-Nya dalrm surah Ash-Shaaffaat

ayat 79, ',:r{At e ii e ?fi (Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh

di seluruh alam), serta ayat-ayat lainnya Namun, penyebutan kata

tersebut dengan huruf alif dan /az (As-Salam) adalah lebih utama,

karena mengandung makna pengagungan dan jumlah yang banyak'

Dalam hadits tentang tasyahhud disebutkan, !3r 6 |!5b p['lr

(Kes el amatan untubnu w ahai Nabi).

Iyadh berkata, 'Mengucapkan alaika as'salaam ketika

memulai salam adalah makruh."

Sementara An-Nawawi berkata dalam kitab Al Adzkar,

"Apabila seseorang memulai dengan me,ngucapkan, 'Wd alaikum

salaam', maka ia bukan salam sehingga tidak berhak untuk dijawab,

sebab redaksi seperti ini bukan untuk memulai salam, seperti yang

dikatakan oleh Al Mutawalli, tetapi bila diucapkan tanpa diawali huruf
.wawu) maka tennasuk salarn. Demikian yang ditegaskan oleh Al
Wahidi."

An-Nawawi juga berkata, 'Mungftin juga ia tidak mencukupi

seperti yang dikatakan sehubungan dengan ucapan keluar dari shalat.

Bisa saja tidak dianggap salarn dan tidak berhak drjawab berdasarkan

riwayat yang kami kutip dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi -ra
menganggap riwayat im shahih- serta selain keduanya melalui

sanad-sanad yang shahihdari Abu Jurai Al Hujaimi, dia berkata , '-5

l!!b",p r ,jri ,:,,;;,rU illr:l' ','lli.iui'*t * ll' .,t:," yt'lr":t

€i;t U il.Jl 'clil;3f ,ilirl.lr (Alcu datang kepada Rasulullah SAW

dan berlrata, "Alailra as-salaam wahai Rasulullah." Beliau berkata,
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"Jangan ucapkan, 'alaika as-salaam', karena ucapan alaika as-

salaam adalah salam bagi orang-orang telah mati.")

Lebih jauh An-Nawawi berkata, "Mungkin hadits ini
menjelaskan sifat salam yang lebih utama."

Al Ghazali berkata dalam kttab Al lhyo', 'Makruh hukumnya
seseorang memulai salam dengan mengucapk an,' alaika as -s al aam' ."

Setelah itu An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih
adalah bahwa ucapan tersebut tidak makruh dan wajib dijawab, karena

termasuk salam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataannya yang menyebutkan

"melalui sanad yang shahift" menimbulkan asumsi batrwa ia memiliki
beberapa jalur periwayatan hingga sahabat tersebut. Akan tetapi

sebenamya tidak demikian, sebab tidak ada yang meriwayatkannya

dari Nabi SAW selain Abu Jurai. Disamping itu, jalur hadits ini dalam

kutipan semua yang meriwayatkannya, terfokus pada Abu Tamimah
Al Hujaimi (periwayat dari Abu Jurai). Hadits ini diriwayatkan pula
oleh Ahmad dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim.
Dia menanggapi indikasi hadits ini dengan mengemukakan hadits

Imam Muslim yang berasal dari Aisyah tentang keluarnya Nabi SAW
ke Baqi', yang menyebutkan, &1 ,{t iy-,' dj ,,:'6 r,Sit 6 ,'cji

,,;giit g ;(.$ (Aku pernatr bertanya, "Apa yang aku ucapkan?"

Beliau menjawab, "Ucapknnlah, 'Semoga keselamatan dan

kesejahteraan untuk penghuni tempat ini dari kaum muloninin'.")

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits

Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan ketika datang ke Baqi',

qilt 62 silJlt ,fi & {l'l,Jlt lSemoga keselamatan dan kesejahteraan

untuk penghuni tempat ini dari kalangan kaum mukrninin).

Al Khaththabi berkata, "Disini terdapat penjelasan bahwa

salam terhadap orang-orang yang telah meninggal dan orang hidup

adalah sama. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang
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mengatakan, 'Alaikn salamullaalui (semoga keselamatan dari Allah
untukmu Qais bin Ashim')."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bukan sya'ir orang-orang
jahiliyah, karena Qais bin Ashim adalah satrabat masyhur dan masih

hidup sepeninggal Nabi SAW. Syair kenangan itu juga dibuat seorang

muslim yang disenandungkannya saat Qais meninggal dunia. Serupa

dengannya adalatr apa yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan yang lain

bahwa jin melantunkan bait-bait kenangan untuk Umar bin Al
Khaththab, di antaranya:

yl;it fitr ori + i'U 'cs)6r Fibit:st;*
Semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa tercurah kepadamu

dari sang pemimpin

Tangan Allah selalu menyertai hiit yang terkoyak itu

Menenggapi salam terhadap penghuni Baqi', Ibnu Al Arabi
berkata, "lni tidak bertentangan dengan larangan pada hadits Abu
Jurai karena bisa saja Allah menghidupkan mereka untuk Nabi SAW
sehingga beliau SAW memberi salam kepada mereka sebagaimana

halnya salam kepada orang yang hidup."

Pemyataan ini terbantahkan oleh hadits Aisyah RA yang

disebutkan sebelumnya. Dia berkata, 'Mungkin larangan itu khusus

bagi merekayan9 beranggapan batrwa itu adalatr salam kepada orang-

oftulg yang telah meninggal dan dianggap sebagai pertanda buruk oleh
orang-orang yang masih hidup. Sesungguhnya itu merupakan

kebiasaan orang-orang jahiliyah. Setelah itu Islam datang membawa

aj aran yang bertentangan dengannya. "
Iyadh berkata 

-pendapat 
ini diikuti juga oleh Ibnu A1 Qayyrm

dalam kitab Al Huda-, "Tennasuk petunjuk Nabi SAW adalah

mengucapkan ketika memulai salam, "As-salaamu alailatm" dan

makruh hukumnya mengucapkan,' Alailatm as -salaam' ."
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Selanjutnya, dia menyebutkan hadits Abu Jurai dan

menyatakan hadits it:u shahih. Dia berkata, '?erkara ini menjadi

masalah bagi sebagian orang dan mereka mengira bertentangan

dengan hadits Aisyah dan Abu Hurairatr, padahal sebenamya tidak

demikian. Hanya saja makna perkataannya yang menyebutkart, 'wa

alailra as-saalam adalah penghorrnatan bagi orang-oralg yang telah

meninggal', adalah pemberitaan tentang kenyataan bukan penetapan

hukum syariat. Maksudnya, para penyair dan yang lain memberi

penghormatan terhadap orang-orang yang telah meiringgal dengan

ucapan seperti itu."

Selanjutnya, dia mendukung pandangannya dengan bait sya'ir

tadi. Pandangan ini mendapat kritikan seperti terdahulu. Dia berkata,

'Nabi SAW tidak menyukai memberi penghormatan seperti

penghormatan terhadap orang-orang mati." Iyadh berkata pulq
"Kebiasaan orang-orang Arab dalam memberi penglonnatan adalah

menyebutkan nama di akhir, seperti kalimat celaan, 'alaila
la'natullahi wa ghadhabuhu (semoga laknat Allah dan kemurkaan-

Nya dilimpahkan kepadamu). Begitu pula dengan firrran Allah dalam

surah Al Hijr ayat 35, ;J* gi it ^l,tl, |* ot:t (Sesungguhnya

lrutulmn itu tetap menimpamu sampai hari kemudian)."

Namun ditanggapi bahwa nash mula'anah (saling melaknat

itu) disebutkan dengan mendatrulukan laknat dan kemarahan daripada

nama. Al Qurthubi berkat4 "Mungkin hadits Aisyah RA berkenaan

dengan orang mengunjungi kuburan lalu memberi salam kepada

semua yang ada padanya. Sedangkan hadits Abu Jurai menetapkan

dan menafikan salam pada seseorang. Ibnu Daqiq Al Id menyebutkan

dari sebagian ulama madzhab Syaf i bahwa yang memulai memberi

salam jika mengucapkan, 'Alaihtm salaam', maka itu tidak

mencukupi, karena itu adalah kalimat untuk menjawab salam."

Ia juga berkata, '?endapat paling tepat bahwa itu dianggap

mencukupi, karena sudah disebut salam. Disamping itu karena mereka
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mengatakan, 'Orang yang shalat boleh meniatkan salatr satu dari dua

salam sebagai jawaban salam orang yang datang'. Sementara redaksi

szlamnya adalah untuk yang memulai."

Kemudian dia menyebutkan dari Abu Al Walid bin Rusyd

tentang bolehnya memulai salam dengan redaksi yang dipakai untuk

menjawab salam, dan sebaliknya. Hal ini akan disebutkan dalam bab

orang membalas salam dengan mengucapk afi, " alaikas s alaam "'

). !.o.,dl lr.z_19 ulb i>t3r ljui lUereka berknta, "As-salaamu

alaika warafumatullaah"). Seperti inilah redaksi yang dinukil oleh

mayoritas periwayat dalam Y,rtab shahih BuHrari. Redaksi yang sama

pula dinukil dalam pembatrasan tentang awal mula penciptaan, serta

dikutip Imam Ahmad dan Muslim melalui jalur periwayatan ini dari

Abdurrazzaq- Sementara dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini

disebutkan, 'Mereka berkata" 'wa alaika as-salaam

warahmatullaah'." Versi inilah yang dijelaskan Al Khaththabi'

Riwayat mayoritas dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan,

bahwa sudah dianggap cukup membalas salam dengan mengucapkan

kalimat yang digunakan untuk memulai salarn seperti yang telah

disebutkan. Selain itu, sudah dianggap cukup pula membalas salam

dengan bentuk tunggal. Akan datang penjelasan tentang itu dalam bab

orang membalas salam dengan mengatakan,'Alailas salaam' ."

ilt ''r;ti it\irg TUereka menambahkannya dengan kalimat

"*oroh*otullaah"). Ini menur{ukkan disyartiatkannya menamba}r

jawaban ketika menjawab salam yang diucapkan pemberi salam. Ini

mustahab (disukai) menurut kesepakatan ulam4 karena adanya

pengfuormatan seperti itu dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa'

ayat 87, 6\\:, \1 W ',#\ rfi laahslah salam dengan yang lebih

baik darinya atau yang seperttnya). Jika orang yang memberi salam

me,lrgucapkan, "warahmatullaah", maka sangat disukai menarrbatri

j awaban de,ngan "wabarakaatuh" .
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Sekiranya orang yang memberi salam juga mengucapkan

"wabarakaatuh", maka apakah disyariatkan adanya tambahan ketika

menjawab? Demikian pula apabila orang memberi salam melebihkan

daripada lafazh "wabarakaatuh", apakah hal itu disyariatkan baginya?

Imam Malik menyebutkan dalam kttab Al Muwaththa' dari Ibnu

Abbas, dia berkat4 "Salam berakhir hingga kalimat 'wabarakaatult' ."

Sementara Al Baihaqi menyebutkan dalam kitab Asy-Syu'ab

melalui Abdullah bin Babaih,' dia berkatq "seorang laki-laki datang

kepada Ibnu Umar dan berkata,'As-salaam alailatm warafumatullaah

wabarakaatuh wa maghjiratuh'. Maka dia berkata, 'Cukup bagimu

hingga "wabarakatuh "."

Dinukil dari Zuhrah bin Ma'bad, dia berkata, lJmar berkata,

"Salarn berakhir hingga kalimat 'wabaraknatuh' ."

Para periwayat riwayat ini adalatr tsiqah (terpercaya).

Disebutkan dari Ibnu (Jmar, pendapat yang membolehkan

mengucapkan lebih dari kalimat itu. Imam Malik meriwayatkan dalam

k;rtab Al Muwaththa' bahwa beliau menambalrkan dalam jawaban

salarn "wal ghaadiyaat wa ar-ra'ifuaat".

Imam Butfiari menyebutkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad
melalui Amr bin Syr'aib, dari Salim mantan budak Ibnu Umar, dia

berkat4 "Ibnu Umar biasa menambahkan dalam jawaban salam. Suatu

ketika aku datang menemuinya lalu berkata, 'As-salaam alailatm' .Dia
menjawab,'As-salaam alaihtm warafumatullaah'. Kemudian ketika

aku datang lagi dan menanrbahkan kalimat 'wabarakaatuh', maka dia

me,njawab seraya menarnbatrk ar^' wathiibi shalawatuh' ."

Ibnu Daqiq Al Id menukil dari Abu Al Walid bin Rusyd bahwa

dari firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 87, * ,i;U ti-i

@alaslah yang lebih baik darinya) dapat ditarik kesimpulan tentang

I Peneliti cetakan Bulaq berkata, 'Barangkali kesalahan daripada penulisan kata
'babah' seperti yang telah disebutkan berulang kali."
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bolehnya melebihkan ucapan salam dari kalimat "wabaralmtuh", jlka

orang memberi salam mengucapkannya.

Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui

sanadyang kuat dari Imran bin Hushain, dia berkata, ,;t J\,yt 'E
,pr 'v j ";te i;rtti # i? ,:61b firi..lr ,j66 '*:t # ]r' p
\7 ,ii€;x;ti ;,t;E j .oi;ellsi #i,j ,!,G33"510i.tUti|ui

ojrls ,15,6: (Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata,

,,As-salaamu alailanm." Mafta beliau membalasnya dan bersabda,

"Sepuluh." Kemudian datang yang lain dan berkata, "As-salaamu

alailcum warafumatullaah". Maka beliau membalasnya dan bersabda,
,,Dua puluh." Lal]u datang orang lain seraya menambahkan kalimat

"Wabarakatuh", maka beliau menjawabnya dan bersabda, "Tiga

puluh.')

Imam Bukhari menyebutkannya dalam h,rtab Al Adab Al

Mufrad dari hadits Abu Hurairatr dan dinyatakan shahift oleh Ibnu

Hibban dengan tambahan redaksi, * O,ffi (Tiga putuh kebaiknn).

Demikian juga dengan yang sebelumnya, yaitu disebutkan secara jelas

kata pembilangnya. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Lotab Amal Al

Yaum Wa Al-Lailah dauri hadits Ali bahwa dialah yang mengalami

kejadian itu bersama Nabi SAW.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Satral bin Hunaif melalui

sanad yang lemah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dengan

redaksi, li'*5 lt *'t:t t\"{) coLi> 'F 'i * '€-"T, ilUt'Sa'o;
* r)')iis 'i W ,'i€j.s t\ it ,1i3 4h (Barangsiapa

mengucaplrnn, "As-saalamu alaihtm", maka dituliskan untuknya

sepuluh kebaikan, dan barangsiapa menambahkan

"warafumatullaah", maka ditulislan untulotya dua puluh kebaikan,

dan barangsiapa menambahlcan "wabarakaafith", makn dituliskan

untulotya tiga puluh kebailmn.)
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Abu Daud meriwayatkan dari hadits Sahal bin Mu'adz bin

Anas Al Juhani, dari bapaknya 
-melalui 

sanad yang lemah sama

seperti hadits Imran-, lalu pada bagran akhimya ditambahk *r,iV ;
,t6tlfi *a :S$ ,o3ist Sui ,:af7:;2':r7 7l (Kemudian seseorans

lagi datang dan menambahkan "wa maghfiratultu", maka beliau

bersabda, "Empat puluh." Kemudian beliau berkata, "Demikianlah

keutamaan-keutamaan [itu dapat menambah pahalal . " )
Ibnu As-Sunni meriwayatkan dalam kitabnya dengan sanad

lemah dari hadits Anas RA, dia berkata, "Seseorang lewat dan

mengucapkan 'As-salaamu alaika wahai Rasulullah'. Maka beliau

menjawab, 'wa alaika as-salaam warafumatullaah wa barakaatuh wa

maghfiratuh wa ridhwaanuh' ."

A1 Baihaqi meriwayatkan dalam l<rtab Asy-Syu'ab melalui

sanadyang lematrpula dari hadits ZndbinArqam, 4r* nn $fk
if#i lisri :t U;, itlst't:tg;, ,ui'p: *o h, $ 6p"oita Nabi

SAW memberi salam kepada kami maka kami membalas, 'wa alaika

as-salaam wa rafumatullaah wa barakaatuh wa maghfiratuh)."

Meskipun hadits-hadits ini lemah, namun jika digabungkan

satu sama lain, maka menjadi kuat dan menunjukkan pensyariatan

penambahan kalimat setelah "wa baraknatuh".

Para ulama sepakat bahwa hukum menjawab salam adalah

fardhu kifayah. Disebutkan dari Abu Yusul dia berkata, "Menjawab

salam adalah wajib bagi setiap individu (fardhu ain).Dia mendukung

pandangan ini dengan hadits bab di atas dimana di dalamnya

disebutkan, "Mereka berkat4 'as-salaam alaika'." Hal ini ditanggapi,

bahwa mungkin dinisbatkan kepada mereka, tetapi yang berbicara

hanya sebagian mereka. Dia berdalil pula dengan kesepakatan bahwa

apabila seseorang memberi salrm ke,pada satu kelompok lalu dijawab

oleh orang lain yang bukan dari kelompok itu, maka itu tidak

mencukupi bagi mereka. Namun hal ini ditanggapi bahwa keduanya

I

I

L
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berbeda. Sedangkan jumhur berdalil dengan hadits Ali yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW, ii:bl n{ bi $i; ti1 *t -+t f qV-
'i:bl 3:i-'ot oiilr f €VJ (Menanhtpi bagi satu kelompok jika

lewat lalu salah seorang merelca memberi salam. Menculatpi pula

bagr yang duduk jika salah seorang mereka menjawab salam

tersebut). (I{R. Abu Daud dan Al Bazzar) Sanad-nya lemah, tetapi ia

memiliki hadits pendukung lainnya dari hadits Al Hasan bin Ali yang

dikutip Ath-Thabarani dan sanad-nya mendapat kritikan. Selain itu,
ada hadits pendukung lainnya berupa hadits mursal dalam l<ttab Al
Muwaththa' dari Zafi bn Aslarn. Ibnu Baththal berdalil dengan

kesepakatan batrwa orang )rmg memulai salam tidak disyaratkan

mengulangi salam sesuai jumlah orang yang diberi salam, seperti yang

disebutkan dalam hadits bab ini bahwa salarn dari Adam dan juga

hadits-hadits lairurya. Dia berkata, "Demikian pula, tidak wajib bagi

setiap individu me,njawab salam jika ada orang yang menjawabnya."

Adapun Al Mawardi berdalil dengan sahnya satu shalat untuk

sejumlah jenazah. Al Hulaimi berkat4 "Menjawab salam adalatr wajib
karena salam maknanya adalah ilman. Apabila seorang muslim
mengucapkailrya kepada saudaranya dan tidak dijawab maka timbul
dugaan orang itu memiliki niat buruk. Oleh karena itu, ia wajib
menolak anggapan tersebut dari dirinya."

Mengenai penjelasan makra kalimat salam akan disebutkan

dalam bab "Salam termasuk salatr satu nama Allah." Dari perkataan

Al Hulaimi dapat disimpulkan adanya kesesuaian de,ngan Al Qadhi
Husain ketika berkata, "Tidak wajib membalas salam orang yang

memberi salam ketika berdiri dari majlis bila dia telatr memberi salam

saat masuk." Pernyataan ini juga disetujui oleh Al Mutawalli. Namun

dia dibantah oleh Al Mustazlrhari dimana dia berkata, "Salam adalah

sunah ketika berbalik ftembali), maka menjawabnya juga wajib." An-
Nawawi berkata, "Inilah yang benar." Demikian yang ia katakan.
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,Zi, ,PU-'6 FJ (Maka semuo yang masuk surga). Demikian

dinukil mayoritas di tempat ini dan semua periwayat dalam

pembahasan tentang awal mula penciptaan. Sedangkan dalam nwaygt,

Abu Dzar di tempat ini disebutkan dengan redaksi, 4 ,9\'e^ ,ft
'&J 

1l,tot* semua yang masuk -maksudnya-surga). Seakan-akan kata

"surga'' tidak tercantum dalam riwayatrya sehingga dia menambahkan

kata "maksudnya''.

?tT ,j'* u$ $eperti bentuk Adam). Penjelasan tentang itu

sudah dipaparkan dalam pe,lnbaha^san tentang awal mula penciptaan.

AI Muhallab berkat4 '?ada hadits ini disebutkan bahwa para malaikat
berbicara dengan bahasa Arsb den memberi penghormatan dengan

salam islami."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagian pertama pernyataannya

perlu ditinjau kembali, karena bisa saja pada masa azali mereka tidak
berbicara dengan bahasa Arab- Ke,mudian ketika diungkapkan untuk
orang Arab diterjemahkan dengan bahasa mereka. Seperti yang telah

diketahui, selain bangsa Arab yang kisahnya disebutkan dalam Al
Qur'an, maka perkataan mereka diungkapkan dengan bahasa Arab,
dan tidak ada kepastian bahwa perkataan mereka adalah bahasa Arab.

Bahkan, secara zhahir perkataan mereka telah diterjemahkan ke dalam

bahasa Arab.

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Mengarrrbil ilmu dari ahlinya dan boleh mengambil ilmu dari
yang lebih rendah bisa mengarirbilnya dari yang

lebih tinggi.

Diperkenankan mencukqlkan dengan berita meskipun bisa

dipastikan melalui jalur lain.
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3. Waktu antara Adam dan diutusnya Nabi SAW lebih lama dari

apa yang disebutkan para ahli berita di kalangan ahli kitab dan

yang lain. Penjelasan tentang hal ini dan sisi penetapan dalil

darinya sudah dipaparkan dalam pembahasan tentang awal

mulapenciptaan.

2. Firman Allah, e'$:i'p e;. fb"t|l'rr tirg 6 U

t);1o'J'ty .it;is"€* € ;eF$ ,,tpf ;" tt:i;t2G;u

€j('$ r:y-\6 r-*\t e'* olt ;€ tt:1,? 6:P,'3* tl;i
yfu'* e;r-bu oi 7a'd*'d Wi'ri:;,si io', ,Fj

o}{<J s: o:ti .u-'lliil'i ,ts Ls,W
"lYahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah

yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salan

kepada penghuninya Yang demikian itu lebih baik bagi kmu agar

kamu 6elalu) ingal Jika kamu tidak menemui seorang pun di
dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kama mendapat

izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, 'Kembali (saia)lah', maka

hendaklah kamu kemball ltu lehih bersih bagi kamu dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. tidak ada dosa atas

kamu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang

di dalamnya ada keperluan kamu, dan Allah Mengetahui apa yang

kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." (Qs. An-Nuur
pal27-28)

,frtlbj".t<-;jr i,a o1 ,j.,-,l:. o;)t G.l ;. * Jut
'w:ilJ.|y> ,lb,?\t'J:A .'eb ti.Ukt ,J$ ,:r?;:r)
'#k v e; ,i;rs sui .(&;j;bir;r ?$.i'c tH
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*\i {s,c . (* 2 },';pa;;;t',tr :6.1'u';;a:bt 1- pq'{a.',y :>

ii'oi t\,4 # "/Ft A plt iu;;;', .i:,"n'ats
6u

-G-A.oi

Sa'id bin Abi Al Hasan berkata kepada Al Hasan,

"sesungguhnya p€,remprum-perempuan ajarn (non-Arab) biasa

menyingkap dada-dada mereka." Maka dia berkata, "Palingkan

pandanganmu dari mereka Karena Allah Azza Wajalla berfirman,

'Katalranlah kepada orang-orang mulonin laki-laki hendaklah mereka

menundulrkan pandangan mereka dan memelihara l<emaluan

mereka'. " Qatadah berkata, 'Dari apa yang tidak halal bagi mereka."

"Katakanlah kcpada orang-orang mubnin yang perempuan

hendabrya menunduk*an pandangan mereka dan memelihara

kemaluan merela." Maksudnya, khianat mata dari memandang

sesuatu yang dilarang.

Az-Zrthi berkata te,ntang melihat kepada perempuan yang

belum mengalami haid, '"Tidak boleh memandang sesuatu pada

mereka di antara hat-hal yang disukai untuk dipandang. Meskipun dia

masih kecil."

Atha' tidak menyukai memandang kepada perempuan-

perempuanbudak yangdijual di Makkah, kecuali ingin membelinya.

U L(& d?( ,iG 7;)t ;r i;3, Gi ru.Jr I s--
lrt J.-.,J;)i, Jv&?s of, /* i l' i; ;;*1 ,)G
,*t, *'b & F, ii,* i H, p:t r:)L \t,*
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,-,,$, e) * h, ,)* ,tt G; ,bt >*3 ,Hr tki
*ht ,)* !, ,SJ;, ;€; *-ai-€"ui|;41:t,:rir-
ht'u t4, *u,r1* l;l?r,qt'p fir'ai; * t
i:l;t ,J:rr)t ii oL 9*'JLC ,iL'*i ;b,ast, & *
,)t'oAt,i jo' '^2'"; 

L1 ,,i,r ,SitC-|Utur r(p/t rUlt f +j(., (:- e. _'k ,L,')r Se €* oi'46-:-t ,f; A j|3rii erc

.7 :Jut&|5.it'af A te;;-

6228- Abu Al Yaman me,nceritakan kepada kami, Syu'aib

mengabarkan kepada kami dari Az-Ztthi, dia berkata Sulaiman bin

Yasar mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abbas RA mengabmkm

kepadaku, dia berkata, 'tasulullah SAW pemah membonce,ng Al
Fadhl bin Abbas pada hari nahr Qdul Adha) di belakangnya di bagian

akirir hewan tunggangannya. Al Fadhl adalah seoftmg taki-laki

tampan. Lalu Nabi SAW berhenti kareira memberi fatwa kepada

orang-orang. Maka seorang peremprum dari suku Khats'am datang

meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. AI Fadhl kemudian melihat

wanita tersebut dan merasa tertarik dengan kecantikannya. Melihat itu,

Nabi SAW memalingkan pendangan saat Al Fadhl sedang

memandangi perenrpuan itu. Nabi SAW kernudian mengarahkan

tangannya ke belakangnya lantas memegang dagu Al Fadhl dan

memalingkan wajalrnya dari memandang perempun tersebut-

Perempuan itu berkat4 'Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah

memfardhukan haji kepada hamba-harrba-Nya. Bapaklru telah tua dan

tidak marrrpu tegak di atas kendaraan. Apakah bisa menggantikannya

jika aku mengerjakan haji atas namanya?' Beliau SAW belsabda

'Ya'."

4-
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&l; rr") r #')t:;L lG l(ti # + I' ibGL

* /t'ol'^oht,*r"Grilt * "j 
a )G .u:w *

6 ,iut 
'l-,, 

U ,tjw .*vhr. uiAtr'€q:JG *': *?tr

.5,^lt

trLL:n ut,-:lt'ly ,{l $1 ,,:u" ta;. o1; ,T tlv; a tl
v i * ,iu ri.rr J;, (. eqt '* u; tiu .'i; bpl

lz tI -.
a

,rfit ",-;"; :Jv tirl JJ:"] t1- erDt |? 5,

*"dtrr':F\;\\,1;:;lr, u iiY 'i'lr , ,.Y1^1 t or',', ,a;\t tJir_2 r,cSi)t ",-Llj

6229. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Abu Amir mengabarkan kepada kami, Zuhur menceritakan kepada

kami dari Zaflb:rr. Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id A1

Khudri Rd sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Jauhilah duduk-

duduk di jalan." Para sahabat bertanya, "Tidak ada pilihan bagi kami

selain duduk-duduk di tempat itu untuk berbincang-bincang." Beliau

bersabda, "Jikn kamu tidak mau, kecuali duduk-duduk, maka berilah

hak jalan." Mereka bertanya, "Apakah hak jalan itu wahai

Rasulullah?" Beliau bersabda, " Menundukknn pandangan, menahan

gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf, dan

melarang yang mungkar. "

Keteransan lladits:

(Firman Allah, "Janganlah kamu memasuki rumah yang

bukan rumah kamu ... apa yang kamu sembunyikan"). Dalam riwayat

Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, "Firman-Nya Ta'ala." Dalam

riwayat Karimah dan Al Ashaili disebutkan tiga ayat yang dimaksud

secaxa lengkap. Maksud isti'naas dalam firman-Nya, t;l.VS ,-?
(hingga lcamu minta izin) adalah minta izin dengan berdehem atau

sepertinya menurut jumhur. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur

Mujahid dengan redaksi, r'313+S \i tli;l,S t:*r* &(Unss" kamu
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minta izin dengan berdehem atau seperti membuang dahak)-

Sementara dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud disebutkan

denganredaksi, '^f* e"fJ nS:l-'uS;:.y rrlt)t )23 ri1 .ir {a oil (Apabila

Abdullah masuk rumah dia biasa meminta izin dengan berbicara dan

mengeras lmn suaranya).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui sanad yang lerrah dari

hadits Abu Ayyub, diaberkata, s;/tlr-,)i r;6 ,iri[.lr rii aiir Ji36- t'"li
pi;r' J,f $$'6;"s, ,:{i \1 *,,hu 8- :s'6 6w berkata,

"Wahai Rasulullah, ini salam, lalu apakah isti-naas?" Beliau

bersabda, "seseorang berbicara dengan mengucapkan tasbih atau

takbir dan berdehem lalu memberitahu penghuni ramah'). Ath-

Thabari meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Isti-naas adalah

minta izin sebanyak tiga kali. Pertama untuk didengar, kedua untuk

bersiap-siap me,nyarnbutnya, dan ketiga jika penghuni rumah

berkenan, maka mereka mengizinkanny4 dan jika tidak berkenan,

maka mereka menolaknya.

Kata isti'nacs secara bahasa artinya mencari keramahan, yang

berasal dari kata al uns (inak) yang merupakan lawan dari kata

wahsyah (buas, liar). Sudah disebutkan pada bagian akhirpe,mbahasan

tentang nikah ketika menyebutkan hadits Umar sehubrmgan dengan

kisah Nabi SAW yang menjauhi istri-istriny4 dimana di dalamnya

disebutkan, ''iJ) 
'i6 .F ,j6 tlr lfl V ,t ei ,',;,iii 1nol"h ot*

bercengkrama denganmu? Beliau menjawab, "Ya." Maka beliau

duduk).

Al Baihaqai berkata, "Makna tasta'nisuu adalah berusaha

untuk dilihat, agil seseorang masuk setelah dilihat oleh penghuni

rumah, dan dia tidak melihat kondisi yang tidak disukai p€nghuni

rumatr untuk dilihat oleh orang yang masuk ke rumahnya. Dia juga

meriwayatkan dari jalur Al Farra', dia berkat4 "Al Isti'naas dalarn

batrasa Arab berarti lihatlah siapa di dalam rumah."
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Diriwayatkan dari Al Hulaimi, dia berkata, "Maltta hatta

tasta'nisuu adalah hingga kamu memberi salam." Ath-Thahawi

menyebutkan bahwa isti'naas adalah bahasa Yaman, artinya minta

izin. Namun, Ibnu Abbas mengingkari hal itu.

Diriwayatkan Sa'id bin Manshur, Ath-Thabari, dan Al Baihaqi

dalam kitab Asy-Syu'ab melahlj sanad yang shahihbahwa Ibnu Abbas

biasa membacanya 'hatta tasta'dzinuu' (hinggakamu minta izin). Dia

berkata, "Orang yang menulis telah melakukan kekeliruan."

Sedangkan dia membaca menurut qira'ah Llbai bin Ka'ab.

Diriwayatkan dari Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Naktra'i,

dia berkata, "Dalam mushhaf Ibnu Mas'ud disebutkan, 'hatta

tasta'dzinuxr'." Kemudian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari

Mughirah, dari Ibrahim bahwa dalam mushhaf Abdullah disebutkan,

"Hatta tusallimuu alaa ahliha wa tasta'dzinuu."

Ismail bin Ishaq meriwayatkannya dalam trtab Ahknm Al

Qtr'an dari Ibnu Abbas, dan dia menganggapnya bermasalah. Begitu

pula sejumlatr ulama sesudalurya mempertanyakan keabsahan hadits

itu. Namun dijawab bahwa Ibnu Abbas mendasarkan kepada qira'ah
yang diterimanya dari Ubai bin Ka'ab. Sedangkan menurut

kesepakatan, yaitu membacanya tasta'nisuu karena sesuai dengan khat

(tulisan) mushhaf yang disepakati agar tidak keluar dari apa yang

sesuai. Sedangkan qira'ah Ubai bin Ka'ab termasuk versi yang

ditinggalkan seperti sudah dipaparkan dalam kitab Fadha'il Al Qur'an
(keutamaan-keutamaan Al Qur' an).

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan hal itu terdapat pada

qira'ah yang awal kemudian dihapus." Maksudnya, Ibnu Abbas tidak

sempat mengetahui penghapusan ini.

o;,at gj u "{i.'Jtli (sa'id bin Abi Al Hasan berkata). Dia

adalah Al Hasan Al Bashri, saudaranya Al Hasan.

,f (Kepada Has an). Maksudnya, kepada saudaranya.
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JrL,w :s*i. u ?\, J,6,w\;)') ";,j;b isJ" ;,ir ia:. ot

Jv;-l ris ,isvii Stt )g:i,ret;;;-l eqi3 r$'b:fr.'$ ,fty'f ?tt

'$ {S"tunSSuhnya perempuan-perempuan non-Arab membuka dada

dan lrepala merela. Beliau berkata, "Palingkan pandanganmu dari

merela. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Katakanlah kepada

orang-orang mulonin laki-taki agar menjaga pandangan mereka dan

memelihara lcemaluan mereka'." Qatadah berkata, "Maksudnya,

menjaga pandangan dari segala sesuatu yang tidak halal bagi

mereka".). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Al

Kasyrnihani. Sementara dalam riwayat yang lain sesudah kalimat,

"Palinglran pandangannz" disebutkan, "Dan firman Allah, 'Katakan

kepada orang-orang mulonin laki-laki agar meniaga pandangan

mereka'." Berdasarkan riwayat Al Kasymihani ini, A1 Hasan berdalil

de,ngan ayat dan Imarn Bukhari mengutip perkataan Qatadah sebagai

penafsiran ayat tersebut. Sedangkan berdasarkan riwayat mayoritas

berarti judul bab merupakan kalimat baru. Maksud penyebutannya di

tempat ini 
-menurut 

kedua versi itu- adalatr mengisyaratkan

pensyariatan minta izin, untuk menjaga pandangan orang yang masuk

agar tidak melihat apa yang tidak disukai penghuni rumah untuk

dilihat, seandainya ada orang yang masuk tanpa izin' Adapun masalah

yang paling besar di antaranya adalah melihat perempuan yang bukan

mahramnya. Atsar Qatadah dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dikutip

dengan sanad yiltgmaushul dariYazidbin Abi ZrraT', dari Sa'id bin

Abi Urubatr, darinya sehubungan firman Allah, &'rJ frW;a 6on

memelihara kemaluan merekn), dia berkata, "Maksudnya adalah

memelihara kemaluan dari segala apa yang tidak halal bagi mereka."

'#j:j|p*;i b:U.1'u';p^a];- 4q:dv.'$ 3 6rto*on kepada

orang-orang mulonin perempuan agar menjaga pandangan mereka

dan memelihara kemaluan mereka). Demikian redaksi yang

disebutkan oleh kebanyakan periwayat, dimana atsar Qatadah ini
disisipkan di antara kedua ayat tersebut. Semua ini tidak terdapat

FATIIUL BAARI - 25



dalam riwayat An-Nasafi, juga dua ayat sesudah kalimat, "hatta

tasta'nisuu" (hingga kamu minta izin), dan firman Allah, 'Katakan

kepada orang-orang mulonin laki-laki agar menjaga pandangan

mereka' dan ayat 'dan katakan kepada orang-orang mulcrnin

perempuan agar menjaga pandangan mereka'."

Ab 'C 6 A. tst 'U ,*\i 23.6 (Khianat mata dari melihat

segala yang dilarangl. Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas

dalam bentuk kata kerja pasif fu6J). Sementara dalam riwayat Karimah

disebutkan dengan redaksi, if lirr ;d 6 jl, ft"r"ao apa yang Allah

larang). Kata"g2 tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar.

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim yang berasal dari Ibnu Abbas

-sehubungan 
dengan firman Allab "Mengetahui khianat 7nql4"-,

dia berkata, "Yaitu laki-laki melihat kepada peremprun cantik yang

melewatinya atau dia masuk ke rumah yang ada perempuan itu, dan

apabila perbuatannya disadari, maka dia sebaiknya menundukkan

pandangan. Sementara Allah mengetatrui apabila dirinya berharap bisa

melihat kemaluan wanita itu, bahkan sekiranya mampu dia ingin
berbuat zina dengannya. Dari Mujahid dan Qatadatr dinukil
keterangan serupa. Seakan-akan mereka hendak me,ngatakan bahwa

perkara seperti ini termasuk khianat mata.

Al Karmani berkat4 "Makna 'mengetahui khianat mata',

adalah Allah mengetatrui curi pandang yang diarahkan kepada hal-hal
yang tidak halal. Sedangkan khianat mata yang disebutkan berkenaan

dengan ciri-ciri khusus kenabian, adalah isyarat dengan mata kepada

hal-hal yang mubah. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan apayarrg

tampak dari ucapan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula halnya diam yang

memberi asumsi persetujuan, dimana ia dapat menggantikan posisi

perkataan. Penjelasannya disebutkan dalam hadits Mush'ab bin Sa'ad

bin Abi Waqqash, dari bapakrya, dia berkat4 "Rasulullah SAW
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memberi jaminan keamanan kepada semua omng kecuali empat orang

laki-laki dan dua orang perempuan." Setelah itu disebutkan bahwa di
antara mereka adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, sampai

akhirnya disebutkan, t-,Jut ^;lii ,? * od ,idL'+'t$rtt iirr Xp ri6

st i,:ut \t bi e'#1 j ,p,:r g$tr;.'a;-6.'i ,e',"?6 ,?i.i, li,1i
i,Stl i.lu,i>r^ ,'j66 ,ii# iy"q:ri-',;k ,tj *,:b jlirr",y,r'& os

;,!r\i\e { ok o1"$dfr 1 '^51,{.laanun Abdullah, dia bersembunyi

di sr,si Utsman. Lalu Utsman datang membawanya hingga

menghadapknnnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, baiatlah dia."
Nabi SAItt kemudian berpaling darinya lalu membaiatnya setelah tiga

lrnli. Kemudian beliau menghadap lcepada sahabat-sahabatnya dan

bersabda, "Mengapa tidak ada di antara kamu seseorang yang

berdiri kepada orang ini -ketika melihatleu menahan tangan

darinya- lalu membunuhnya." Mereka berlmta, "Mengapa engkau

tidak mengisyaratkan kepada lami." Beliau bersabda, ,

"Sesungguhnya tidak patut bagi seorang nabi ada khianat mata".).

Al Hakim meriwayatkannya melalui jalur ini. Ibnu Sa'ad

mengutip dalam kitab Ath-Thabaqat dari Mursal Sa'id bin Al
Musayyab dengan redaksi yang lebih ringkas disertai tambahan,

"Seorang laki-laki dari kaum Anshar bemadzar jika melihat Abdullah
bin Abi Sarh, maka dia akan membunuhnya." Lalu disebutkan

selengkapnya sama seperti hadits Ibnu Abbas. Ad-Daraquthni
meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Yarbu'. Ia memiliki pula

beberapa jalur periwayatan lain yang saling menguatkan.

".e il pil {:a t ''Lilr 
''Y 

"H 
il 'l' il tst e U'J':lt'l'6::

'a:"p UrS b, *L pit ,**:-'e # (Az-Zuhri berkata tentang

melihat kepada perempuan yang belum haid, "Tidak patut
memandang hal-hal yang disukai untuk dipandang dari mereka

meskipun perempuan itu masih kecif'). Demikian redaksi yang dinukil
oleh mayoritas periwayat. Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani
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disebutkan, "Berkenaan dangan melihat hal-hal yang tidak halal dari

kaum perempuan, tidak patut...." Disebutkan juga 'Memandang

kepada mereka." Atsar ini dan sesudahnya tidak tercantum dalam

riwayat An-Nasafi.

A-*'ol ';u-,""oi y'k";',y- Ct q j:dr ,)t *1, irto iii (Atha'

tidak menyukai memandang perempuan-p erempuan budak yang dijual
di Makkah kecuali apabila ia ingin membeli). Riwayat ini dikutip oleh

Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang maushul dari jalur Al Aiza'i,
dia berkata, "Atha' bin Abi Rabatr pernah ditanya tentang perempuan-

perempuan budak yang dijual di Makkah. Dia kemudian menyatakan

tidak menyukai memandrng mereka kecuali bagi orang yang ingin

membeli."

Al Fakihi menukilnya dengan sanad yangmaushnl dalam kitab

Makkah melalui dua jalur yang berasal dari Al Auza'i dengan

tambahan,'?erempuan-perempuan yang dibawa berkeliling dari

rumah ke rumah."

Al Fakihi berkat4 "Disebutkan bahwa mereka biasa memberi

pakaian pada perempuan budak lalu membawanya berkeliling dari

rumah ke rumah untuk diketahui keberadaannya dan agar mereka mau

membelinya."

,W '*i *o b, J* ,;, Js\i lNabi SAW membonceng At

Fadhl). Dia adalah Al Fadhl bin Abbas. Penjelasannya sudah

dipaparkan dalam pembahasan tentang haji. Ibnu Baththal berkata,

"Dalam hadits ini terdapat perintah menundukkan pandangan karena

dikhawatirkan akan timbul frbrah. Konsekuenslny4 apabila tidak

dikhawatirkan adanya fitnalL maka hal itu tidak dilarang."

Dia juga berkata "Hal ini dikuatkan bahwa beliau SAW tidak

memalingkan wajah Al Fadhl, kecuali setelah dia terus memandang

perempuan itu karena tahiub, maka beliau pun khawatir akan timbul

fitnah. Selain itu, dalam hadits tersebut terdapat keterangan tentang
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usaha mmguasai tabiat manusia dalam menghadapi dorongan jiwa

yang cendenrng kepada perempuan serta takjub dengan mereka. Di

sini juga terd4at dalil yang menjelaskan bahwa perempuan-

perempruln beriman tidak harus berhijab seperti hahrya istri-istri Nabi

SAW. Karena apabila hal itu menjadi keharusan bagt semua

perempuan, tentu Nabi SAW memerintahkan perempuan dari suku

Khats'am rmtuk me,lrutup diri dan tidak perlu memalingkan wajah Al
Fadhl."

Dia berkata" "Di sini terdapat dalil yang menyatakan bahwa

menutup wajah bagi perempuan bukan fardhu karena mereka sepakat

bahwa perempuan boleh menalnpakkan wajahnya dalam shalat

meskipun dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Sedangkan firman-

Nya plr;a;i b fifr-',+:fr. $ lxotot*nlah kepada orans-orang

rutbnin l&i-laki agar menundukkan pandangan mereka), merupakan

kewajiban me,nutup selain waj ah."

Saya (Ibnu Hajar) katakau sikap beliau yang berdalil dengan

kisah perempuan suku Khats'sm perlu ditinjau kembali, karena

perempuan tersebut saat itu sedang ihram.

*ti f (Di bagian aHtir hewan tunggangan beliau). Kata

' aj uz arlinya mu' khir Oagran belakang).

Qi g"*p"z). Hal itu karena wajalrnya yang menawan dan

penampilan yang bersih.

'o:ri-'ri*'6(Mengarahkantangannyakebelakang).Maksudnya,

menggerakkannya dari arah belakang.

liit fa. (Pada dagu Al Fadht). Ibnu At-Tin berkata,

"Sebagian ulrma me,nyimprrlkan bahwa Al Fadhl saat itu belum

berjenggol Namuq ini tidak benar, karena dalam riwayat lain

disebutkan, 'Al Fadhl adalah seorang laki-laki dewasa yang berwajah

tampan'- Apabila disebutkan dengan 'laki-laki dewasa' berdasarkan
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keadaannya di kemudian hari, maka kami katakan, bahkan secara

zhahr yang disebutkan adalah keadaannya saat itu. Hal ini dikuatkan

bahwa kejadian tersebut berlangsung pada haji Wada', dan Al Fadhl

lebih besar daripada saudaranya (Abdullah bin Abbas), sementara

Abdullah bin Abbas sendiri ketika itu mendekati usia baligh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam Shahih Muslim disebutkan

batrwa Nabi SAW mernerintahkan pamarulya (Al Abbas) agar

menikahkan Al Fadhl ketika meminta kepadanya agar menjadikan A1

Fadhl petugas penarik zakat untuk mendapatkan apa yang

digunakannya menikah. Hal ini menrmjul&an Al Fadhl telah baligh

sebelum haji Wada'. Akan tetapi, keadaannya yang sudah baligh tidak

berkonsekuensi telah tumbuh jenggofrry4 sebagaimana halnya

keadaannya yang tidak berjenggot tidak menunjulkan dirinya masih

kecil.

"r3,f i. iir "i rlb lauauUah bin Muhammad menceritakan

kepada kami) Abdullah bin Muhammad adalah Al Ju'fi. Abu Amir

adalalr Al Aqadi. Alhair adalah Ibnu Muharnmad At-Taimi, dar,Zard

bin Aslam adalah maula Ibnu Umar. Demikian yang diriwayatkan

oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-tya dari Abu Amir. Riwayat

yang sama pula diriwayatkan Al Ismaili melalui jalur lain yang berasal

dari Abu Amir, kemudian diriwayatkan Ahmad dan Abd bin Humaid.

Semuanya berasal dari Abu Amir Al Aqadi, dari Hisyam bin Sa'ad,

dai Zaid bin Aslam. Seakan-akan Abu Amir menerima riwayat ini

dari dua orang guru. Hadits yang dimaksud dinukil Imam Ahmad dari

Abdurratrman Al Mahdi, dari Zuhair. Al Ismaili meriwayatkannya

melalui jalur lain dari Zuhair. Telah disebutkan pada pembahasan

tentang perbuatan aniaya dari Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin

Aslam.

itl. {launihh kamu). Ini adalah bentuk kalimat peringatan.
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prl$u, (Di iatan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, p'itril e €oao jalan), sernentara dalam nwayat

Hafsh bin Maisarah disebutkan dengan redaksi, p'6rW, jb (di atas

jalan). Kata thuruqaat adalahbentuk jamak dari kata thuntq, den kata

thuruq merupakan bentuk jamak dari katathariq (ialan).

Dalam hadits Abu Thalhah yang diriwayalkan knam Muslim

disebutkan, t\urriii r:i (Kami biasa duduk-duduk di pekarangan).

Kata afniyah adalah bentuk jamak dari kata finaa' artinya halaman

rumah. Dalam hadits ini disebutkan juga, 'J-t *b, ,-t , h JjLj r*i
*tlJ,!,at ,.16i;< r; :!ui lRasulullah SAW tremudian datang dan

mengucapkan salam seraya bersabda,"Ada apa dengan kamu duduk-

duduk di pelataran'). Kata shu'udaat adalah bentuk jamak dari kata

sha'iid artinya tempat yang terhampar luas. Pe,njelasannya sudah

dipaparkan dalam pembahasan tentang perbuatan aniaya. Serupa

dengannya dalam riwayat Ibnu Hibban yang dari hadits Abu Hurairah.

Sa'id bin Manshur menambahkan dari Mursal Yahya bin Ya'mur, (f1i

11r 1i grl:}lr ,b b fi $esungguhnya ia adalah solah satu jalan

syetan atau neraka).

q4 L:6 ,'"i. u-s.t;i ',y a s ]tt Jij U $ui (Mereka berkata,

"Wahai Rasulullah, tidak ada bagi kami pilihan selain duduk-duduk

di tempat itu untuk berbincang-bincangi). Iyadh berkat4 'Di sini
terdapat dalil yang menjelaskan bahwa perintah beliau SAW
mengenai hal itu bukan sebagai kewajiban, tetapi dalam konteks

anjuran dan bimbingan kepada yang lebih utama. Sebab, apabila

mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentu mereka tidak akan
menanggapinya. lri dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat

bahwa perintah itu tidak berkonotasi wajib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungfuinan mereka berharap

terjadi nasakh (penghapusan hukum) sebagai be,ntuk keringanan,
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karena mereka mengeluh perlu melakukan perbuatan itu. Hal ini
dikuatkan bahwa dalam riwayat Mursal Yahya bin Ya'mur

disebutkan, "Orang-orang pun mengira itu adalah kewajiban." Dalam

hadits Abu Thalhatr disebutkan, "Mereka berkata, 'Sungguh kami

duduk-duduk untuk urusan yang tidak terlarang. Kami duduk-duduk

untuk berbincang-bincang dan saling mengingatkan' . "

ei tiy (Maka jika kalian enggan). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan tanpa huruf/a', '&i ttlQikn kalian enggan).

";.t}J"ir 
\1 1x""roti duduk-duduk). Demikian redaksi yang

dinukil oleh semua periwayat di tempat ini dengan menggunak* Il.

Namun, pada akhir pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan

dengan redaksi, ,-)y;St A\'#1 $$ gi*a knmu datang ke tempat-

tempat duduk-dudut/, yakni dengan menggunakan kata "fii 1*amu

datang) sebagai ganti pj (kamu enggan).Iyadh mengatakan bahwa

semua periwayat mengutip seperti itu di tempat ini. Namun, saya

sudah menjelaskan di tempat tersebut bahwa Al Kasymihani

menyebutkan seperti redaksi tadi. Dalam hadits Abu Thalhatr

disebutkan dengan redaksi, I rll lldapun bila tidak). Maksudnya, jika

kamu tidak meninggalkan hal itu, maka lalnrkanlah seperti ini.

Ibnu Al Anbari berkata, "Maksudny4 lakukan demikian jika
kamu tidak melakukan yang seperti itu."

Dalam hadits Aisyah RA yang dikutip oleh. Ath-Th"y:y
dalam trtab Al Ausath disebutkan dengan redaksi .lf f1 iiii irli

fti;Ag*o kamu enggan melainkan tetap melakukannya). Sementara

dalam riwayat Yahya bin Ya'mur disebutkan dengan redaksi, '&'ty
'*'6 U.\ gika kamu harus melala*annya).
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;; A-P, t1&6 perikan kepadaialan hahrya). Dalam riwayat

Hafsh bin Maisarah disebutkan dengan redaksi @ Vumi dengan

menggunakan kata ganti yang menunjukkan jenis perempuan. Hal ini

karena katathariq bisa digolongkan jenis laki-laki dan bisa juga untuk

jenis perempuan. Dalam hadits Abu Syuraih yang dikutip oleh Imam

Ahmad disebutkan dengan redaksi, tb *t *{,rJt &'e'* W
(Barangsiapa di antara kamu duduk di pelataran, maka hendalcnya

m emb erilran h abty a kep a d any a).

*P, 
tj, t;'1 til (Mereka berkata, "Apakah hak jalan itu?").

Dalam hadits Abu Syuraih disebutkan dengan redaksi, i' l*tt S- Ai
5

i'ai, 6i (Kami berkata, "Wahai Rasulullah, apaknh habtya?').

Siit * ',idti ,*;;Jjju. ]\ri,p,t1..tr \12 ,,sl\r ',iti ,;;;t |P
(Menundulckan pandangan, menahan gangguan, mmja'ntab salam,

memerintahkan yang ma'rafi dan melarang yang munkar). Dalam

hadits Abu Thalhah disebutkan penggalan yang pertama dan kedua

lalu ditambahkan, i#t i*i @an tutur kata yang barD. Sementara

dalam hadits Abu Hurairah disebutkan penggalan yang pertama dan

kedua disertai tambatran, i..i ti1 usrit 'r45t -nJt i.\ iqtl
(Memberi petunjuk kepada orang dalam perjalanan dan mendoakan

orang bersin jika dia memuji Allah). Dalam hadits Umar yang dinukil

Abu Daud dan begitu pula dalarn riwayat Mursal Yahya bin Ya'mur

disebutkan tarnbahan redaksi, jril' ttws Jia, rjafi (Kalian

menolong orang yang membutuhkan bantuan dan menuniukkan orang

yang tersesat).

Selain itu, diriwayatkan oleh .ltlBazzar dengan redaksi, iA\ll

it^alt lU"*bimbing orang yang tersesat). Dalan hadits Al Ba:ra'

yang dikutip Lnam Ahmad dan At-Tirmidzi disebutkan, J*"lr ri'Ui
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i

teraniaya, dan sebarkan salam). Dalam hadits Ibnu Abbas yang
dikutip Al Bazzar disebutkan tambahan redaksi, li;;t & ,*fi
(Bantulah orang membawa bawaan). Dalam hadits Sahal bin Hunaif
yang diriwayatkan Ath-Thabarani disebutkan juga tambahan
redaksi, f;3 fu 'fS lforyok berdzikir kepada Attah). Sedangkan

dalam riwayat wahsyi bin Harb yang diriwayatkan Ath-Thabarani
disebutkan tambahan, iiliir fk?si*\r rlGri (Beri petunjuk orang-

orang bodoh dan tolonglah orang-orang yang teraniaya).

Jumlatr keseluruhan yang disebutkan dari hadits-hadits tersebut
adalatr empat belas etika, dan saya telah merangkumnya dalam tiga
bait sya'ir, yaitu:

uq6LA, f l:p'u,?- yt e ,jitrJt ?\,i..,,t:i |.>ii2

ti{,,-l"l3t y,-,jt,-Jltb'c:A: 
f>t-3r r*.*liil, :,lt ft

$r.+ #tii{+*ir i,ulJiati.ofi t:rkr"oy gf,tr ;2
ut:rii; g|t* ei $i,ail fs *,u.ttjVglu:

Alat ranglcum etika orang yang duduk di tepi jalan

Dari perkataan sebaik-baik manusia :

sebarkan salam, bertutur kata yang baik, doarran orang yang bersin

Jawablah salam, berbuat baik untukyang membawa sesuatu

Bantu orang dizhalimi dan tolong orang dalam membutuhkan bantuan

Beritahukan arah jalan dan bimbing orang kebingungan

Perintahkan yang makruf dan cegah yang mungkar

Tahanlah gangguan dan tundukknnlah pandangan

Lalu perbanyaklah dzikir kepada Tuhan kita

l

l

l

l

I

1

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I

I
I

I

I
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Makna larangan duduk di jalan mencakup larangan

manjerumuskan diri dalam fitnah perempuan serta kekhawatiran akan

darnpak buruk dari memandang mereka. Sebab, perempuan tidak

dilarang lewat di jalan unfirk memenuhi kepentingan mereka. Selain

itu, mencakup larangan menjerumuskan diri untuk melanggar hak-hak

Allah dan kaum muslimin. Dimana semua ini tidak akan terjadi pada

seseorang apabila dia tetap dalam rumahnya, atau menyendiri, atau

menyibukkan diri dengan urusan-urusan lain. Begitu juga melihat

kanungkaran dan mengabaikan perkara-perkara makruf' Padahal,

seorang muslim wajib memerintahkan yang makruf dan melarang

yang mungkar. Jika dia meninggalkarulya berarti telatr

menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Juga mencakup kerawanan

menuai dosa lantaran orang yang lewat dan memberi salam

kepadanya, karena bisa saja orang yang lewat cukup banyak sehingga

dia tidak mirmpu membalas setiap orang yang lewat, padahal

membalasnya adalatr wajib, sehingga dia mendapat dosa.

Seseorang diperintatr untuk tidak menjerumuskan diri ke

dalam fitnah dan membebani dirinya dengan hal-hal yang mungftin

tak mampu ditanggung. Oleh karena itu, pembuat syariat

menganjurkan agar meninggalkan kegiatan duduk di tepi jalan agar

menutup semua pintu kerusakan tersebut. Ketika para sahabat

menyebutkan kepada Nabi SAW kepentingan mereka ketika duduk di
pingglr jalan, yakni karena ada mashlahat yang bias diraih berupa

saling mengingatkan satu sama lain dalam hal agama, kepentingan

dunia, merehatkan jiwa dengan berbincang-bincang dalam hal-hal

y'ang mubah, maka Nabi SAW memberi petunjuk kepada mereka yang

bisa menghilangkan dampak negative yang ditimbulkannya seperti

1'ang telah disebutkan.

Semua adab (etika) yang telah disebutkan memiliki hadits-

hadits pendukung lainnya. Hadits tentang menyebarkan salam akan

disebutkan dalam bab tersendiri. Sedangkan "bertutur kata yang baik"
dikomentari oleh Iyadh bahwa di dalamnya terdapat anjuran
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berinteraksi dengan baik antara kaum muslimin. Orang yang duduk di

jalan akan dilewati sejumlah orang. Terkadang orang-orang yang

lewat bertanya sebagian grusan mereka dan arah jalan. Oleh karena

itu, bagi orang yang duduk di jalan wajib menyambut mereka dengan

kata-kata yang ramah. Tidak boleh menyarnbut mereka dengan kata-

kata yang kasar. Ini termasuk dalam makna menahan gangguan'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia memiliki beberapa hadits

pendukung dari hadits Abu Syuraih Hani' secara marrtt', 4Vi "U

i#, 'r;li ifli i*p 1ii,lr ir;l1 ifii g"r*asuk pertrara vans

mewajiblrnn masuk surga adalah memberi makan, menyebarkan

salam, dan perkataan yang botk). Diriwayatkan dari hadits Abu Malik

Al Asy'ari, secara *,or7r', iil'At 4v1 '#.'Ji Pi' e (Di surga

terdapat lramar-kamar yang dipersiaplwn bagi siapa saja yang baik

tutur lrntanya). Dalam Ash-Shahihain diiwayatkan dari Adi bin Hatim

secara marfu', * -4 4'f ',rt ,ij; * ii j$ ttrt't (Peliharalah

dirimu dari api neral<a meskipun dengan separoh htrma. Barangsiapa

tidak mampu maka ditutur kata yang batU.

Hadits tentang mendoakan orang bersin sudatr disebutkan

secara panjang lebar di akhir pembahasan tentang adab. Sedangkan

menjawab salam akan disebutkan kemudian. Tentang menolong

membawa bawaan memiliki pendukung dalam Ash-shahihain dai
hadits Abu Hurairatr secara marfii',"s:'rb-^yo /8t 

-u 
6* F (Semua

ruas manusia dibebani sedeftah),lalu di dalamnya disebutkan redaksi,
"d:* 'a,a (lrb'i e:;:t W';rr$ #.ts & hljt 6t (Menotong

seseorang naik hewan tunggangannya dan mengangftatknn barang

bawaannya adalah sedekah). Mengenai hadits tentang membantu

orang yang dizhalimi telah disebutkan dalam hadits Al Barra'

sebelumnya. Selain itu, ada hadits lain yang disebutkan dalam

pembahasan tentang perbuatan aniaya. Hadits tentang menolong orang

yang membutuhkan bantuan memiliki hadits pendukung dalam Ash-
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Shahihain dari hadits Abu Musa, dimana di dalamnya disebutkan,

JxUSt hAl, ,i ',#.1 (Menolong orang yang sangat membutuhkan

bantuan). Dalam hadits Abu Dzar yang dikutip oleh Ibnu Hibban

disebutkan redaksi, *+;ir luirfr { 'eJl* )\ ,I*rt (Bergerak

dengan ketangguhan kedua betismu bersama orang dalam bahaya

memohon pertolongan).

Al Marhabi meriwayatkan pada pembatrasan tentang iLnu dari

Anas RA secara marfii', ketika menyebutkan hadits, uvl'97;- ?tr1

ptilllt (Altah menyukai menolong orang yang berada dalam keadaan

bahaya), tetapi sanad-nya sangat dha'if. Hanya saja ia memiliki hadits

pendukung lainnya dari hadits Ibnu Abbas yang lebih akurat,tj-?ttii

lG[ilr ziv1 (,UUn menyukai menolong orang yang berada dalam

keadaan bahaya).

Sedangkan hadits tentang mernberi pehrnjuk arah jalan

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
-dan dinyatakan shahih oleh Ibnu

Hibban- dari hadits Abu Dzar RA secara marrtt', f,rl G h?:'!it3:)t)
"thA ,Si*ilr (Bimbinganmu kepada orang yang berada di negeri yang

tidak dikenal adalah sedekah). Imarn Bukfiari meriwayatkan dalam

trtab Al Adab Al Mufrad danAt-Tirmidzi serta dinyatakan shahih oleh

Ibnu Hibban, dari hadits Abu Dzar RA secara marfu',')i'z*3 L;r',i
# * JV li oti titti a;ls (Barangsiapa memberikan suatu

pemberian atau memberi petunjuk arah jalan, mal<a itu sama dengan

membebaskan satu jiwa). Maksudny4 memberi petunjuk kepada

orang yang tidak tahu arah jalan yang hendak dilewatinya. Dalam

hadits Abu Dzar yang dikutip Ibnu Hibban disebutkan, ?\t '#"
*g & ip;j' 'Sf-t ;A\, e#.t (Memperdengartmn orang yang

tuli, menuntun orang yang buta, dan memberi petunjuk orang yang
minta p etunj uk untuk kep erluanny a).
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Hadits tentang memberi petunjuk orang yang kebingungan

telah disebutkan dalam hadits sebelumnya. Sedangkan hadits tentang

memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar memiliki

sejumlah hadits, di antaranya hadits Abu Dzar RA yang baru saja

disebutkan, "es:t:o 
#, * W: )$aur't?s (Memerintahkan yang

ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah sedekah).

Menahan gangguan adalah menahan diri agar tidak

mengganggu orang yang lewat, seperti tidak duduk sehingga

menyempitkan jalan bagi yang lewat, atau duduk di depan pintu orang

sehingga merasa terganggU, atau duduk di tempat yang bisa membuka

hal-hal yang disembunyikan orang lain. Demikian pendapat yalng

dikemukakan oleh Iyadh. Dia juga berkata, "Kemungkinan yang

dimaksud adalah mencegah orang-orang untuk saling mengganggu

satu sama lain."

Disebutkan dalam tttab Ash-Shahih dari Abu Dzar secara

marrtt', a5tb[r U qg ?, f ",i5 golronlah dirimu dari berbuat

kejahatan karena sesungguhnya itu adalah sedeknh bagimu). Hadits

ini mendukung pendapat pertama. Sedangkan menahan pandangan

adalah inti dari bab ini. Masalah banyak berdzikir kepada Allah telah

disebutkan dalam sejumlah hadits dan sebagiannya akan dikutip dalam

pembahasan tentang doa.
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3. Salam adalah Satah satu Nama Allah ,F #|p till

6)l:)\( W'r#:rr"Jika kamu diberi suatu penghormatan maka

berilah penghormatan yang lebih baik darinya atau balaslah

dengan yang sepertinya." (Qs. An-Nisaa' [a]: 86)

l>(lr ,ki J' l>ilt ,,,.-> J" lrilt ,DV.tu .i,'

ii,r !r iti oi i*f -,rrii ,Ar e lk * F ,+Q(

.itz c ry<jr 
';r 3J;'hi'j .ti;:ti;f;i .l )',', i!* tt-,1;) oi '"*;1r,

-?Jzc'tt

dl J-e-il1

6230. Umar bin Hafsh menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dia

berakta: Syaqiq menceritakan kepadaku dari Abdullah, dia berkata,

"Apabila kami shalat bersama Nabi SAW, maka kami mengucapkan,

'Salam atas Allatr sebelum hamba-hamba-Nya, salam atas Jibril,

salam Mikail, salam atas fulan dan fulan'. Ketika Nabi SAW selesai

shalat, maka beliau berbalik menghadap kami dengan wajahnya, lalu

bersabda, 'sesungguhnya Allah adalah As-Salaam, apabila salah

seorang di antara kamu duduk dalam shalat maka hendalcnya

mengucapkan, "segala keagungan milik Allah, shalat-shalat, dan

yang baik-baik adalah untuk Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan
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rahmat Allah serta berkah-Nya. Salam atas kami dan atas hamba-

hamba Allah yang shalih 
-sesungguhnya 

jika seseorang mengatakan

demikian maka mengenai semua hamba shalih di langit dan di

bumi-. Alat bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan alat

bersalrsi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya". Kemudian dia

memilih perkataan yang dia sukai sesudahnya'."

Keterangan Hadits:

(Salam adalah salah satu nama Allah). Judul bab ini
merupakan redaksi sebagian hadits marfu' yarlg memiliki sejumlah

jalur periwayatan. Namun, tidak ada satu pun dari jalur-jalur tersebut

memenuhi kriteria hadits shahih yang disebutkan Imam Bukhari

dalam Shahih-nya. Hadits yang dimaksud adalatr hadits tentang

tasyahhud, yang menyebutkan, i:/(Jlt 
'$ iitr Lfi gesungguhnya Allah

adalah As-Salaam). Begitu pula disebutkan dalam Al Qur'an tentang

nama-nama Allah, iisi' biit i$Jr 1ds-Salam, Al Muhnin, Al

Muhaimin). Makna as-salam adalah yang selamat segala kekurangan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa artinya adalah yang memberi

keselamatan bagi hamba-hanrba-Nya. Ada pula yang berpendapat

bahwa artinya adalah yang memberi salam (keselamatan) terhadap

parawali-Nya.

Redaksi pada judul bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam

V,rtab Al Adab Al Mufrad dari hadits Anas RA melalui sanad yang

dinilai hasan disertai tambahan, '&.;:#t ,f t\r rg?rt i;:o1 @llah

meletakkannya di bumi, maka sebarkanlah di antara kalian). Al
Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkannya melalui hadits Ibnu

Ma'sud dengan sanad yarl1 mauquf mauptxr marfu'. Dalam hal ini
jahx mauquf lebih akurat. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab

Asy-Syu'ab dai hadits Abu Hurairah RA secara marrtt'dengan sanad

yang lemah dengan redaksi yang sama.
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Al Baihaqi mengutip pula dalam ?,ttab Asy-Syu'ab dui Ibnu
Abbas RA secara marlu', zftit ,fi ibs $j iiot Ff iy*l' (As-Salaam

adalah nama Allah, dan ia adalah penghormatan bagi penghuni
surga). Riwayat lain yang menguatkan adalah hadits Al Muhajir bin

Qunfudz batrwa dia pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW,
namun tidak dijawab hingga beliau SAW berwudhu. Setelah itu beliau
bersabda, fr ,it rf iur fi( ';ti *lS ,it fd*" tidak suka menyebut

Allah kecuali dalam keadaan suci). Diiwayatkan juga oleh Abu Daud
serta An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah maupun
ahli hadits lainnya. Mungkin maksudnya adalah menyebut nama Allah

t.2.o,
secara tegas ritt z7b!2, (Dan rahmat Allah) sebagaimana dalam salam."

Terjadi perbedaan pendapat tentang malcna as-salaam.Iyadh
menyebutkan bahwa malananya adalah nama Allah. Maksudnya,
penjagaan dan pemeliharaan Allah atasmu. Seperti kalimat, Allatr
bersamamu dan menyertaimu. Ada yang berpendapat, maknanya
adalalr sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan.
Ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah nama Allah disebut
pada setiap amalan dengan harapan terkumpulnya semua makna
kebaikan dan hilangnya semua kerusakan darinya. Sebagian lainnya
berpendapat bahwa artinya adalah selamat, seperti firman Allah dalam
suralr Al Waaqiah ayat 91, 4t !6&i 'U U ?\ri (Maka

keselamatan bagimu lcarena lcamu dari golongan lanan). Begitu pula
seperti ungkapan seorang penyair:

iu'n,g'i a. d,fu ,il'it z1tilur,*i

Ummu Amr mengucaplwn salam

Adakah bagilru salam sepeninggal kaumlail

Seakan-akan orang memberi salam memberitahu kepada orang
diberi salam batrwa dia akan selamat dari gangguannya dan tidak ada
yang perlu ditakutkan.

I
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Ibnu Daqiq A1 Id berkata dalam kttab Syarh Al llmam, "As-

Salaam diucapkan dengan berbagai makna, di antaranya; selamat,

penghormatan, dan salah satu nama Allah."

Dia juga berkata, "Terkadang disebutkan dengan arti

penghormatan, terkadang dengan arti keselamatan, dan terkadang

antara kedua makna itu, seperti firman Allah dalam surah An-Nisaa'

ayat 94, qT 'd iv-l' &l Ct ot tiy ti (Jangantah kamu

mengatalmn kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu,

"Englrnu bukan orang muhnin"). Kata salaam di sini mengandung

kemungkinan makna penghormatan dan juga keselamatan. Begitu pula

firman Allah dalam surah Yaasiin ayat 57-58, 'U 1T il; o:tlU"6'&j

f3'q (merekn memperoleh apa-apa yang mereka minta. [Kepada

merelra dikataknnl: "Salam" sebagai ucapan selamat dari Tuhan

Yang Maha Penyayang).

atir'tt W',#\f;; )#,'g ril: (Apabita tramu diberi

suatu penghormatan maka balaslah dengan yang lebih bagus darinya

atau balaslah yang sepertinya). Dalam riwayat Abu Dzar tidak

disebutkan redaksi, Ai:; \1 @tau balaslah yang sepertinya).

Kesesuaian penyebutan ayat ini dalam judul bab adalah untuk

menunjukkan bahwa cakupan umum perintah memberi penghormatan

dilr*rususkan dengan ucapan "salam" seperti yang disebutkan hadits-

hadits dalam bab pertama.

Para ulama sepakat akan hat itu, kecuali yang disebutkan oleh

Ibnu At-Tin dari Ibnu Khuwaizmandad, dari Malik bahwa maksud

'penghormatan' dalam ayat tersebut adalah hadiah. Namun, Al

Qurthubi menyebutkan dari Ibnu Khuwaizimandad bahwa dia

menyebutkannya sebagai suatu kemungkinan. Dia mengklaim

pendapat itu sebagai madzhab Hanafi, karena mereka beralasan bahwa

"salam" tidak mungkin dibalas dengan "salam" juga. Berbeda halnya

dengan hadiah, dimana orang diberi hadiah mungkin membalas yang
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lebih baik darinya atau minimal yang sepertinya. Hal ini ditanggapi

batrwa maksud 'membalas' adalah membalas yang serupa bukan

membalas yang sama. Hal ini sangat lumratr dan banyak terjadi. Al

Qurthubi menukil pula dari Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahab, dari

Malik, bahwa maksud 'penghormatan' dalam ayat itu adalah

mendoakan orang yang bersin dan dia mendoakannya kembali. Al

Qurthubi berkata, "Redaksi hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu.

Akan tetapi, hukum mendoakan orang yang bersin dan membalasnya

diarnbil dari hukum "salam" dan menjawabnya menurut jumhur'

Barangkali inilah yang ditempuh oleh Imam Malik.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud tentang

usyahhud (tahiyyat). Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail

dalam pembahasan tentang shalat. Maksudnya, adalah kalimat, ilr itt

iflt i $esungguhnya Allah adalah As-Salaam). Ini selaras dengan

judul bab. Para ulama sepakat bila seseorang mengucapkan 'salam'

maka jawabannya tidak mencukupi kecuali kalimat 'salam', sehingga

dianggap tidak mencukupi dengan mengatakan, shubbihta bil khair

(pag ini kamu dalam keadaan baik) atau bi sa'adah (dalam keadaan 
.

bahagia) atau ucapan seperti itu. Namun, mereka berbeda pendapat

apabila penghormatan itu tidak menggunakan kata 'salam'. Apakah

wajib dijawab atau tidak? Minimal suatu salam dianggap wajib untuk

dijawab apabila didengar oleh yang memberi salam. Pada saat itulah,

ia berhak mendapatkan jawaban. Tidak cukup juga menjawab dengan

isyarat. Bahkan hal ini dilarang seperti hadits yang dinukil At-
Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara

marfu', cjrlair'$S: ,*lurii'31' '#t'oti ,ts:.(dt1 ::i#u:tffi 1

ii'll (Jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Sesungguhnya salam Yahudi adalah memberi isyarat dengan teluniuk

dan salam Nasrani adalah memberi isyarat dengan telapak tangan).

Setelah meriwayatkan hadits ini, ArTirmidzi berkata, "Hadits

ini adalah hadits gharib;'



Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad hadits ini lemah. An-Nasa'i
meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dai- Jabir secara marfu', \
t:&|t: 'es\t1 ,7ri!)ur;iU;; 'oti ,:r{;t # t& (Jangan kamu

memberi salam seperti salam orang-orang Yahudi. Sesungguhnya

salam merekn menggunakan kepala, telapak tangan, dan isyarat).

An-Nawawi berkata, "Hal ini tidak bertentangan dengan hadits

Asma' binti Yazid, ,,(3t'u kLi ;*"3t e P, ilo it, &At ";

ff4 g*. 
'sjil ilit 1t'taOi SAW lewat di masjid saat sekelompok

perempuan sedang duduk-duduk. Maka beliau melambaikan

tangannya memberi salam). Bisa saja dipahami bahwa beliau SAW
mengumpulkan antara lafazh dan isyarat, sebab Abu Daud

meriwayatkan hadits Asma' ini dengan redaksi, ,4b 'Fl;t (Beliau

memberi salam kepada kami)."

Larangan memberi salam menggunakan isyarat khusus bagi
yang mampu mengucapkan baik secara indrawi maupun syar'i, karena

salam menggunakan isyarat disyariatkan bagt yang berada dalam

kesibukan yang mencegahnya melafazhkan jawaban salam, seperti

orang sedang shalat, orang di tempat jauh, atau orang yang bisu.

Demikian pula salam terhadap orang yang tuli.

Apabila seseorang mengucapkan salam bukan dalam bahasa

Arab, apakah berhak untuk dijawab? Di sini terdapat tiga pendapat di

kalangan para ulama. Pendapat ketiga menyebutkan wajib bagi orang

yang pandai berbahasa Arab. trbnu Daqiq Al Id berkata, "Tampaknya,

penghormatan tanpa menggunakan kata 'salam' termasuk

meninggalkan perkara yang disukai, tetapi tidak makruh, kecuali bila
maksudnya menggunakan sesuatu yang lebih bermakna dalam

mengagungkan para pemuka dunia."

Salam wajib dijawab dengan segera. Sekiranya seseorang

mengakhirkan menjawab salam hingga berlalu beberapa saat maka

tidak dianggap sebagai jawaban. Demikian pendapat yang
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dikemukakan oleh Qadhi Husain dan sekelompok ulama. Seakan-akan

ini berlaku apabila tidak ada udzur. Begitu pula wajib menjawab

salam dalam tulisan dan bersama utusan. Apabila seorang anak kecil

memberi salam kepada orang baligh, maka tetap wajib dijawab.

Sekiranya seseorang memberi salam kepada sekelompok orang yang

terdapat anak kecil, lalu anak kecil itu menjawab salam, maka ini

dianggap telah mencukupi menurut salah satu pendapat.

4. Salam Diucapkan dari Kelompok yang Sedikit kepada

Kelompok yang Banyak

?k f ru6?i ;rr .rl; 6?i r*Jt I U,*';\U$:L
'Pt& ,JG *3 *?,, * at*'i;:; G),-p # i

. oSlt,p f,M[';2tlt rv 
t tlt t, .t,*

623l.Muhammad bin Muqatil menceritak* t"puau t r*i AU,,

Al Hasan, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Yang kecil memberi salam kepada yang

besar, orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk,

dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak."

Keterangan Hadits:

(Salam diucapkan dari kelompok yang sedikit kepada

kelompok yang banyak). Int adalah perkara yang relatif, mencakup

satu orang yang dinisbatkan kepada dua orang, dua orang yang

dinisbatkan kepada tiga orang dan seterusnya.

Abdullah yang dimaksud di sini adalah Ibnu Al Mubarak.
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nk 1U"*beri salam)' Demikian redaksi yang dinukil oleh

semua periwayat, yaitu bentuk 'berita' yang bermakna perintah'

Bahkan, hal ini disebutkan secara tekstual dalam riwayat .Lb&lrazzaq

dariMa'marsepertiyangdikutipolehlmamAhmaddenganredaksi'

a,"1, (Hendaklah memberi salam), sebagaimana yang akan

disebutkan.

AlMawardiberkata,..Apabilaseseorangmasukkesuatumajlis

yang jumlahnya sedikit, maka salam satu orang sudah mencakup

mereka semua. Jika jumlahnya lebih banyak, lalu orang yang masuk

mengfthususkan salam untuk sebagian mereka, juga tidak mengapa'

Dalam hal ini cukuplah salah seorang mereka menjawab salam itu'

Apabilalebihdarisatuorang,makatidakdilarang.Adapunbila
jumlahkumpulan tersebut banyak sehingga salam tidak merata pada

mereka, maka hendaknya orang yang masuk memberi salam saat

pertamamasukketikamelihatmereka.Kemudiansunnahsalam
berlaku pada semua yang mendengarnya' yaitu wajib bagi yang

mendengar untuk membalasnya' Jika orang yang masuk itu telah

duduk, maka gugurlatr sun:rah salam bagi yang belum mendengarnya'

Laluapaka}rdisukaimemberisalamkepadaorangyangdudukdisisi
mereka tidak mendengarnya? Dalam hal ini ada 2 pendapat' salah

satunyamengatakanbatrwajikadiulangimakatidakmengapa.Bila
tidak, maka telah gugur sunnah salam, karena mereka merupakan satu

kesatuan.Atasdasarini,makagugurlahkewajibanmenjawabdengan
perbuatan sebagian mereka. Pandangan kedua, sunnah salam tetap ada

pada mereka yang tidak sampai salamnya kepadanya' maka fardhu

menjawabtidakgugurdariorang-orangdidepanmeskitela}rdijawab
orang orang-orang di belakang'"
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5. Orang yang Berkendaraan Memberi Salam kepada Pejalan

Kaki

ti t. ,." Icr :[; G;t :Ju

jt; ,jrt'i;:.,; ,:3
c zc dp, ./ io, ,r,i ,

u ,Fjt * Gy qu a#
:*'; {'},t J- i i;;

a;u
td

r *", til(-,
c,

-Li

AAI) ,ur"dt ,* ;fSl &
. c z I .a

$J 'y W$ $etat *)i.

6232. Muhammad bin Sallam menceritakan kepadaku,

Mulrfialld bin Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ziyad
mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Tsabit maula lbmt
Yazid, batrwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Orang berkendaraan memberi salam kepada pejalan kaki,

orang berjalan memberi salam kepada orang duduk, dan yang sedikit
memberi salam kepada yang banyak'."

Keterangan Hadits:

(Orang yang berkendaraan memberi salam kepada pejalan
k"ki). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi,
"Pemberian salam. " Ini selaras dengan redaksi yang disebutkan pada
judul bab sebelumnya.

Mak*rlad yang dimaksud adalah Ibnu Yazid, sedangkan Ziyad
adalah Ibnu Sa'ad Al Khurasani (pernah tinggal di Makftah).

Disebutkan dalam riwayat Al Ismaili di tempat ini,"Ziyadbin Sa'ad."

;u"!" il iV 9e 
'* lfi (Sesungguhnya beliau mendengar Tsabit

^rrla lbnu Yazid). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan,
"Abdurrahman bin Zaid,." Disebutkan pada riwayat Rauh, tpi a.u'ot

o ,. A. ,.,

i-j- dt ,i;jt * ,)i $, (Sesungguhnya Tsabit mengabarkan
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kepadanya dan dia adalah maula Abdunahman bin Zaid). Zaid yang

dimaksud adalah lbnu Khaththab (saudara Umar bin Al Khaththab).

Oleh karena itu, mereka menisbatkan Tsabit kepada suku Adawi. Abu

Ali Al Jiyani menyebutkan dalam riwayat Al Ashili dari Al Jurjani,

"Abdurrahman bin Yazid", tetapi ini tidak benar. Tsabit yang

dimaksud adalah lbnu Al Ahnaf. Sebagian mengatakan Ibnu Iyad bin

Al Ahnaf dan sebagian lagr mengatakan, Ahnaf adalatr gelar bagi

Iyadh. Tsabit tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain

hadits ini dan satu lagi sudatr disebutkan pada pembahasan tentang

jual beli.

,*ri' 'P 6r:)t nl*i lorang yang berkendaraan memberi

salam kepada pejalan knki).Demikian redaksi yang tercantum dalam

riwayat ini dan ia tidak disebutkan dalam riwayat Hammam,

sebagaimana redaksi yang disebutkan dalam riwayat Hammam, !{eJt

*$.i, e (Yang kecil kepada yang besar), dar- ia tidak disebutkan di

sini. Seakan-akan setiap salatr satu dari keduanya menghafal apa yang

tidak dihafal oleh yang lain. Riwayat Hammam ini disetujui oleh

Atha' bin Yasar seperti yang akan disebutkan sesudatrnya. Dari hal itu
terkumpul empat perkara sedangkan yang terkumpul dalam riwayat Al
Hasan dari Abu Hurairah yang dikutip At-Tirmidzi, dia berkata,

"Diriwayatkan melalui sejumlah jalur dari Abu Hurairah." Selanjutrya

dia menyebutkan perkataan Ayyub dan lainnya bahwa Al Hasan tidak

mendengar dari Abu Hurairatr.

6. Pejalan Kaki Memberi Salam kepada Orang yang Duduk

,J$ d; / tsr, i;* i. L\', t1?1 At;t i 'ot;rt c*
ci * -N ;. #'St * J; tj- i?1 6e "oi "'t-; ;?i

_l
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LzI

rL-- ,i$ ffi'&j # \, ,*;ur Jr., '* ^b hr;ti;;
.,c z I /O le

. $lt,* W[,12t-ilr &,-*616, ;r;t.P U()t
6233.Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Rauh bin

ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada

kami, dia berkata: Ziyad mengabarkan kepadaku, bahwa Tsabit

mengabarkan kepadanya --dan dia adalah maula Abdurrahman bin

zatd- dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah sAw, bahwa beliau

bersabda, "Orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang

berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk,

dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak-"

Keterangan Hadits:

(Pejalan l@ki memberi salam kepada orang duduk).

Disebutkan hadits sebelumnya melalui jalur lain dari Ibnu Juraij. Ia

memiliki pendukung dari hadits Abdurrahman bin Syibl seperti

diriwayatkan Abdurrry:gq dan Ahmad melalui sanad yartg shahih

dengan redaksi, ,tn',y\t', qt * ;o;tl1 ,bt!), ob .t)t F-
'i ,A'.J,6'd" d t;:'n ots aEi W f\t (orang yang berkendaraan

memberi salam kepada pejalan kaki, pejalan laki memberi salam

lrepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang

banyak. Barangsiapa menjawab maka bagtnya pahala dan yang tidak

menj awab tidak mendap atl<an dos a).

7. Yang Kecil Memberi Salam kepada yang Besar

,*-; *ht.J; ir J;''J$:Jti;;; J: c :U /:w
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6234. Ibrahim bin Thahman berkata: Dari Musa bin Uqbah,

dari Shafivan bin Sulaim, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Yang kecil memberi salam

kepada yang besar, yang lewat memberi salam kepada yang duduk,

danyang sedikit memberi salam kepadayang banyak."

Keteransan Hadits:

(Bab yang kecil memberi salam kepada yang besay'. Ibrahim

bin Thahman berkata: Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu

Dzar.Imam Bulfiari meriwayatkannya dengan sanad yang maushul

dalam l<ttab Al Adab Al Mufrad, dia berkata, "Ahmad bin Abi Amr
menceritakan kepada kami, bapaklru menceritakan kepadaku, Ibrahim

bin Thatrman menceritakan kepadaku ..." sama seperti redaksi di atas.

Abu Amr adalatr Hafsh bin Abdullah bin Rasyid As-Sulami,

qadhi Naisabur. Dinukil pula dengan sanad yang maushul oleh Abn

Nu'aim dari Abdullatr bin Al Abbas, dan Al Baihaqi dari Abu Hamid

bin Asy-Syarafi, keduanya meriwayatkan dari Ahmad bin Hafsh,

dengan redaksi yang sama seperti di atas. Mengenai perkataan Al
Karmani, "Imam Bulfiari menyebutkan 'Ibrahim berkata' karena dia

mendengar dari Ibrahim dalam majlis mudzaknraft", adalah suatu

kekeliruan, karena Imam Bukfiari tidak pernah bertemu Ibrahim bin

Thahman apalagi mendengar darinya. Ibrahim bin Thahman

meninggal sekitar 26 H sebelum Imam Bukhari lahir. Pada riwayat

Imam Bulfiari dalam kttab Al Adab diketahui bahwa antara Imam

Bukhari dan Ibrahim bin Thahman terdapat dua orang periwayat.

;:d, ,* )W3 lOrang yang lewat kepada orang yang duduk-

duduk). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Hammam.

Ia lebih lengkap daripada riwayat Tsabit yang sebelumnya dengan

redaksi, ,u}Ci' (Orang yang berjalan), karena, ia lebih umum, yaitu
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mencakup orang yang lewat dengan berjalan kaki maupun

berkendaraan. Keduanya terkumpul dalam hadits Fadhalah bin Ubaid
yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad, At-
Tirmidzi --dia menyatakan hadits iru shahih-, An-Nasa'i, dan Ibnu
Hibban dengan redaksi, f.6, ,-P ,.rnilri r*tl.i' & ,t:At'n|. {O*"5
yang mengendarai htda memberi salam kepada pejalan kaki dan
pejalan lraki kepada orang yang berdiri). Jika kata al qaa'im
dipahami dengan arti menetap, maka ia lebih umum dan mencakup

orang duduk, berdiri, bersandar, maupun berbaring. Dalam hal ini
belum disebutkan secara teksfual, apabila dua orang sama-sama

berkendaraan bertemu, atau sulma-sirma berjalan kaki.

Masalah ini telah dibahas Al Maziri seraya berkata, "Orang
yang paling rendatr di antara keduanya memberi salam kepada yang

lebih tinggi kedudukan dalam agama untuk memuliakan
keutamaannya. Sebab, keutamaan ag:Lma sangatlah dianjurkan dalam
syara'."

Atas dasar ini, jika dua orang berkendaraan dan kendaraan
salah satunya lebih rendah tingkatannya daripada yang satunya,
seperti antara unta dan kuda, maka psnunggang kuda hendaknya lebih
dahulu memberi salam, atau cukup memperhatikan siapa di antara
keduanya yang lebih tinggt kedudukan dalam ag:rma, maka orang
lebih rendah kedudukannya lebih dahulu memberi salam. pandangan

kedua ini lebih kuat sebagaimana halnya tidak perlu memperhatikan
orang yang paling tinggi kedudukannya diantara keduanya dalam
masalah dunia, kecuali jika orang itu adalah penguasa yang
dikhawatirkan mendatangkan mudharat. Jika dua orang yang bertemu
itu sama dari segala sisi, maka masing-masing dari keduanya
diperintatr untuk memulai memberi salam. Sebaik-baik di antara
keduanya adalatr yang memulai memberi salam seperti disebutkan
dalam hadits tentang dua orang saling memutuskan hubungan pada
pembahasan tentang adab.
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Imam Bukfiari meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad

melalui sanad yang shahih dat', hadits Jabir, dia berkata, "Jika dua

orang berjalan kaki bertemu, maka siapa di antara keduanya yang

memulai memberi salam, maka dia lebih utama."

Dia kemudian menyebutkannya sesudah riwayat Ibnu Juraij

dari Ziyad bin Sa'ad, dari Tsabit, dari Abu Hurairah melalui sanad-

nya tersebut, dari Ibnu Juraij , dai Zaid Abu Az-Zlbair, dari Jabir, dan

ditegaskan batrwa dia mendengar langsung.

Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam kttab Shahih masing'

masing, serta Al Bazzar melalui jalur lain dari Ibnu Juraij,

meriwayatkan hadits ini secara lengkap secara marfu', disertai

tambahan. Sedangkan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad

yang shahih dan Al Aghar Al Muzani, "Abu Bakar berkata kepadaku,

'Janganlah seseorang mendahuluimu memberi salam'." Begitu pula

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Umamah secara marfu', 0!

*3y f.S. U iu, 9(t' j\1 $esunggtthnya orang yang paling dekat

kepada Allah adalah yang memulai memberi salam). Dia juga berkata,

"Hadits ini adalatr hadits hasan."

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abu Ad-

Darda' dengan redaksi, l*ri,t 'iti tlflu, tg-tri ,y 611' jr-, U ',iii
y.{X"*, berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa bertemu, maka

siapalrah di antara kami yang memulai memberi salam?" Beliau

bersabda, "Orang yang paling taat di antara kamu terhadap Allah').

j$i, e',#rt (Yang sedikit memberi salam kepada yang

banyak). Persoalan ini sudah dibatras sebelumnya. Akan tetapi,

apabila keadaannya dibalik dimana kelompok yang banyak melewati

kelompok yang sedikit, dan begitu pula yang muda melewati yang

lebih tua, maka saya belum melihat keterangan secara tekstual tentang

ini. An-Nawawi tetap berpegang kepada perbuatan "melewati". Dia
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berkata, "Orang yang datang memberi salam, baik muda maupun tua

dan sedikit maupur banyak."

Selaras dengarurya Al Muhallab berkata, "Orang yang lewat

sama hukumnya dengan orang yang masuk."

Al Mawardi menyebutkan bahwa orang yang berjalan di jalan

yang ramai seperti p6tr, maka dia tidak memberi salam kecuali

kepada sebagian orang. Karena, jika dia memberi salam kepada setiap

orang, maka hal itu cukup menyibukkannya dan melalaikannya dari

urusan yang ingrn diselesaikannya serta menyalahi kebiasaan yang

berlaku.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini tidak bertentangan

dengan riwayat Imam Bukfiari di kitab Al Adab Al Mufrad dari Ath-
Thufail bin tlbai bin Ka'ab, dia berkata, "Aku biasa bersama Ibnu
Umar pergr di pagl hari ke pasar. Setiap kali dia melewati penjual dan

seseorang, ia pasti memberi salam kepadanya. Aku kemudian berkata,
'Apa yang engkau lakukan di pasar sementara engkau tidak berhenti
pada seorang penjual pun dan tidak pula menanyakan barang?' Dia
menjawab, 'Kita sebenarnya pergi ke pasar untuk memberi salam

kepada siapa yang kita temui'." Dalam hal ini, karena maksud Al
Mawardi adalah orang yang keluar untuk suatu kebutuhan agar tidak
disibukkan oleh salam sehingga melalaikan tujuan utilmanya.

Sedangkan atsar di atas sangat jelas menyatakan bahwa Ibnu Umar
keluar untuk mendapatkan pahala salam.

Para ulama telah membahas hikmatr tentang orang-orang yang

disyariatkan memulai memberi salam. Ibnu Baththal berkata mengutip
dari A1 Muhallab, "Salam diawali dari yang lebih muda karena hak
orang yang lebih tu4 sebab yang muda diperintatrkan untuk
memuliakan serta merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tua.

Selain itu, salam diawali dari kelompok yang jumlahnya sedikit,
karena itu adalah hak kelompok yang lebih banyak jumlahnya. Salam
juga diawali dari orang yang lewat, karena mirip dengan orang yang
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masuk ke penghuni suatu rumah. Terakhir, salam diawali dari orang

yang berkendaraan agtr dia tidak menjadi sombong dengan

keadaannya yang menaiki kendaraan sehingga kembali kepada sikap

tawadhu' (rendah hati)."

Ibnu Al Arabi berkata, "Kesimpulan dari apa yang dikandung

hadits ini adalah orang yang kurang utama dari sisi apa saja

hendaknya lebih dahulu memberi salam kepada yang lebih utama."

Sementara Al Maziri berkata, "Perintah bagi orang yang

berkendaraan memulai memberi salam, karena dia memiliki
keistimewaan atas orang yang berjalan kaki. Oleh karena itu, sebagai

gantinya orang yang berkendaraan diperintahkan memberi salam lebih

dahulu kepada orang yang berjalan sebagai bentuk hati-hati terhadap

orang yang berkendaraan dari sifat bangga apabila mendapatkan dua

keutamaan sekaligus. Perintah memulai salam kepada orang yang

berjalan muncul karena anggapan orang yang duduk akan adanya

keburukan dari orang yang berjalan, terutama apabila orang yang

lewat itu berkendaraan. Jika yang berjalan memulai memberi salam

maka ada jaminan keamanan daripada hal-hal itu. Atau, karena dalam

memenuhi kebutuhan-kebutuhan terdapat unsur kerendahan, maka

orang yang duduk memiliki keistimewaan sehingga diperintah bagi

yang berjalan lebih dahulu memberi salam. Atau, karena orang yang

duduk terasa berat memperhatikan banyaknya orang yang lewat. Oleh

karena itu, gugurlah kewajiban memulai salam darinya karena

kesulitan. Berbeda dengan orang yang berjalan, dia cenderung tidak
merasakan kesulitan seperti itu.

Sedangkan perintatr kepada kelompok yang sedikit untuk

memulai memberi salam kepada yang lebih banyak karena jumlah

yang banyak lebih utama. Atau jika orang yang jumlahnya banyak

memulai memberi salam, maka dikhawatirkan yang jumlahnya sedikit

akan merasa bangga. Oleh karena itu, hal ini dihindari sebagai bentuk

kehati-hatian. Namun perintah memberi salam dari yang muda kepada

yang tua tidak tercantum dalam Shahih Muslim. Seakan-akan hal ini
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terkesan ada perhatian terhadap faktor usia dimana ia dijadikan

pedoman dalam sejumlah perkara syariat. Sekiranya terjadi

pertentangan antara yang muda (kecil) dari segi makna dan hakikat

-misalnya 
orang muda lebih berilmu-, maka perlu ditinjau lebih

lanjut.

Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan nukilan dalam masalah

ini. Yang lebih kuat adalah berpedoman dengan usia karena ini yang

terlihat.

Ibnu Daqiq Al Id menukil dari Ibnu Rusyd batrwa letak

perintah orang yang muda memberi salam kepada yang tua adalah

ketika bertemu; jika salah satunya berkendaraan dan yang lain

berjalan, maka orang yang berkendaraan lebih dahulu memberi salam.

Apabila keduanya sama-sulma berkendaraan atau sama-sama berjalan

kaki, maka yang muda lebih dahulu memberi salam.

Al Maziri dan lainnya berkata, "Kondisi-kondisi ini tidak

boleh dipertentangkan dengan bagian-bagian yang bertentangan

dengannya. Sebab, semuanya tidak dipaparkan dalam konteks illat
yang wajib dijadikan pedoman sehingga tidak boleh berpaling

darinya. Hingga apabila orang yang berjalan kaki lebih dahulu

memberi salam kepada orang berkendaraan, maka hal itu tidak

dilarang, karena dia tetap masuk dalam cakupan berpegang pada

perintatr menampakkan dan menyebarkan salam. Hanya saja menjaga

apa yang disebutkan dalam hadits lebih utama dan ia adalatr berita

yang bermakna perintah dalam konteks mustahab (disukai), karena

meninggalkan perkara mustahab tidak selamanya berkonsekuensi

malcruh (tidak disukai), bahkan ia masuk kategori meninggalkan yang

lebih utama. Jika orang yang diperintah memulai salam tidak

melakukannya tetapi malah yang satunya memulai lebih dahulu, maka

dalam kondisi demikian orang yang diperintah itu dianggap

meninggalkan perkara mustahab, sedangkan yang memberi salam

telah melaksanakan Sunnah, kecuali apabila dia mendahului orang ini,
maka dianggap meninggalkan perkara yangmustahab pula."
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Al Mutawalli berkata, "Jika pengendara dan pejalan kaki

menyalahi apa yang diperintatrkan oleh hadits, maka hal itu makruh

hukumnya. Dalam kondisi apa pun, orang yang datang dianjurkan

memberi salam terlebih dahulu."

A1 Karmani berkata, "Jika orang lebih tua memulai memberi

salam kepada yang lebih muda dan kelompok yang banyak memberi

salam kepada kelompok yang sedikit, maka ini dianggap telah sesuai,

karena pada umumnya yang lebih muda merasa takut kepada yang

lebih tua dan yang sedikit kepada yang lebih banyak. Jika orang yang

lebih tua dan lebih banyak jumlalrnya lebih datrulu memberi salam,

maka orang yang lebih muda dan yang sedikit jumlahnya akan

merasakan aman. Akan tetapi, telah menjadi urusan kaum muslimin

untuk memberi keamanan satu sama lain, maka diperhatikanlah sisi

tawadhu' (rendatr hati) seperti yang disebutkan sebelumnya- Pada saat

tidak tampak keunggulan salah satu dari dua pihak dalam tawadhu',

maka yang menjadi pegangan adalatr pemberitahuan akan keselamatan

serta doa kebaikan. seandainya orang-orang yang berjalan jumlahnya

banyak dan yang duduk jumlatrnya sedikit, maka terjadi pertentangan

dalam pertimbangan siapa yang lebih datrulu memberi salam. Hukum

di sini sama seperti dua orang yang bertemu dan siapa yang lebih

datrulu memberi salam, maka dia yang lebih utama. Tetapi mungkin

pula diunggulkan orang berjalan se,perti yang disebutkan

sebelumnya."

8. Menyebarkan Salam

'*,tifut €j ;"*1 *'d*,Jit,f
6jl :Jv & ir et flG / :t;t f
,rit 76t: 1h/t ,''q, f, *t

tc z ,/{" , l^i ,,ic..
.r -* L!J.> 4-.:, t!J->

J.J

.r'-, c -./, c l. ,, I9Pl*-rlo,)*
.^61t

*a'u ,J- .l' J;,
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(t>tl.Jr :ul, ,Trfair {fl ,)*lst j*: ,r9rAt #')
,fh, # *EV:,.*zit G;hr *,re'r,#.t /'il,
' 
.,t:p\ti,l#\t,rrl'lsts, //, /,?'t, iQt o f" *:

6235. Qutaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan

kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya',tsa"

dari Mu,awiyah bin Suwaid bin Muqanin, dari Al Barra' bin Azib

RA, dia berkata, "Rasulullah sAw memerintahkan kami tujuh

perkara; menjenguk orang sakit, melayat jenazah, mendoakan orang

bersin, menolong orang lemah, membantu orang dizhalimi'

menyebarkan salam, dan menunaikan sumpah' Beliau fiuga) melarang

kami minum di bejana perak, melarang kami memakai cincin emas,

menunggan g miitsarah (pelana sutra), memakai sutra, diibaj, al qassi

(kain katun dicampur sutra), danistabraq-"

Keteransan lladits:

(Bab menyebarkan salam). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat An-Nasafi dan Abu Al waqt. sernentara dalam riwayat

yang lain kata 'bab' tidak dicantumkan. Matara ifsyaa' adalah

menampakkan. Maksudnya adalah menyebarkan salam di antara

manusia untuk menghidupkan Sunnah Nabi SAW. Imam Bulfiari

meriwayatkan dalam Y'ttab At Adab Al Mufrad "':l"y' 
sanad yarlg

shahihdari Ibnu lJmar, !, *6U U{y'"-e t*b til.llitra engpau

memberi salam maka perdengarkan, sesungguhnya ia adalah

penghormatan dari sisi Allah).

An-Nawawi berkata, "Minimal seseorang mengeraskan

suaranya sehingga terdengar oleh orang yang diberi salam' Jika tidak

terdengar, maka belum dianggap melakukan sunnah'"

Mengeraskan suara ketika menrberi salam hingga diyakini

didengar orang yang diberi salam lebih disukai. Jika masih ragu-ragu
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apakah didengar atau tidak, maka suara boleh lebih dikeraskan lagi.

Mengeraskan suara ketika memberi salam tidak boleh dilakukan

ketika masuk ke tempat yang sedang digunakan oleh orang-orang

yang terjaga dan orang-orang yang tidur. Sunnah pada kondisi seperti

ini adalah seperti yang disebutkan dalam Shahih Muslim dari Al
Miqdad, dia berkata, tLlJ-j ijri #r' $;* P, * h' & ,fl'os
i,Gir '#t 65.$ Jhti | (Biasanya Nabi SAW datang di malam hari

lalu memberi salam yang tidak membangankan orang yang tidur dan

didengar orang yang terjaga).

An-Nawawi menukil dari Al Mutawalli bahwa dia berkata,

'Mal<ruh hukumnya apabila seseorang bertemu sekelompok orang

kemudian dia mengkhususkan salam kepada sebagian dari mereka,

karena maksud pensyariatan salam adalatr menciptakan rasa damai.

Sementara pengkhususan salam kepada sebagian akan menimbulkan

rasa tidak nyaman bagr yang lain."

Jarir yang dimaksud adalah Ibnu Abdul Hamid. Asy-Syaibani

adalah Abu Ishaq, dan Al Asy'ats adalatr Ibnu Abi Asy-Sya'tsa' (dan

nama bapalrrya adalah Sulaim bin Al Aswad).

-o! c '-. -.taj ,i d-s'in * (Dari Mu'awiyah bin funah). Demikian

redaksi yang dirrukil mayoritas periwayat. Tetapi Ja'far meriwayatkan

redaksi yang berbeda dari mereka dimana dia menukil dari Asy-

Syaibani, dari Al Asy'ats, dari Suwaid bin Ghaflah, dari Al Barra'.

Namun ini adalatr riwayat syadz (ganjil) seperti diriwayatkan oleh Al
Ismaili.

,-lr--rJt ,'tF-, ,*, *i *v h, ,t* ',;, t;l lNaor s,aw

memerintahkan kami tujuh perkara; menjenguk orang sakit). Sudatr

disebutkan dalam pembahasan tentang pakaian bahwa disebutkan

pada sejumlatr tempat tanpa menukil redaksinya secara lengkap.

Dalam tempat inilah termasuk redaksi yang menyebutkan tujuh

perkara yang diperintatrkan dan tujuh perkara yang dilarang. Maksud
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darinya dalam tempat ini adalah menyebarkan salam. Penjelasan

menjenguk orang sakit sudatr dipaparkan dalam pembahasan tentang

kedokteran, melayat jenazah dalam pembahasan tentang jertazah,

menolong orang dizhalimi dalam pembahasan tentang kezhaliman,

dan mendoakan orang bersin disebutkan di akhir pembahasan tentang

adab, dan akan disebutkan masalah menunaikan sumpah dalam

penrbahasan tentang sumpah dan nadzar.

Adapun penj elasan tentang perkara-perk Na yang dilarang telah

dipaparkan pada pembahasan tentang minuman dan pakaian.

Mengenai menolong orang yang lemah 
-seperti 

yang tercantum di

tempat ini- telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan

aniaya. Masalah ini tidak disebutkan dalam kebanyakan riwayat Al

Barra', tetapi ia diganti dengan 'menyambut seruan'. Penjelasannya

sudatr diulas dalam bab Walimah dalam pembahasan tentang nikah.

Al Karmani berkata, "Menolong orang yang lemah termasuk

dalam makna 'memenuhi panggilan', karena terkadang seseorang itu

lemah dan memenuhi panggilannya berarti menolongnya. Atau

mungkin penyebutan jumlatr itu (yaitu tujuh) tidak memiliki makna

implisit. Dengan de'mikian perkara-perkara yang diperintatrkan adalah

delapan."

Sedangkan yang tampak bagiku dari ungkapan "menyambut

seruan" tidak tercantum dalam riwayat ini, dan "menolong orang yang

lemah", maksudnya adalah menolong orang dizhalimi (sebagaimana

disebutkan dalam jalw periwayatan yang lain). Untuk menguatkan

kemungkinan ini Imarn Bul*lari tidak menyebutkan sebagian perkara-

perkara yang diperintahkan dalam sebagian besar tempat yang

dicantumkan dalam hadits ini untuk meringkas.

pyi:.lr 

"(li1j 
(Menyebarlcan salam). Sudah disebutkan pada

pembalrasan tentang jenazah dengan redaksi itUr \:t1 (meniawab

salam). Namun, tidak ada perbedaan dari segi makna, karena memulai

mengucapkan salam dan menjawabnya adalah saling berkaitan karena
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menyebarkan salam dalam arti memulai mengucapkan salam

berkonsekuensi menyebarkannya dalam arti menjawab salam.

Masalah menyebarkan salam telah disebutkan dalam hadits Al Bara'
dengan redaksi lain seperti dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al Adab

Al Mufrad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hlbban melalui jalur

Abdunahman bin Ausajah, dari Al Barra' secara marfu', ei-lr r#f
t $l:*i (Sebarlmnlah salam niscaya kalian akan selamat). Ia memiliki

hadits pendukung dari hadits Abu Ad-Darda', dengan riwayat yang

sama dalam riwayat Ath-Thabarani, dan Imam Muslim meriwayatkan

dari hadits Abu Hurairah secara marfu', ,-$1 ryrojfr 6 slb Slti rf

ffi i>tlJl (Maukah kalian alcu tunjukkan apa yang membuat kalian

saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian).

Ibnu Al Arabi berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan

bahwa di antara faidah menyebarkan salam adalah terciptanya saling

mencintai di antara orang-orang yang memberi salam dan yang

menjawabnya. Hal itu dikarenakan di dalam salam terkandung

penyafuan kalimat agar maslatrat menjadi merata dengan adanya

saling menolong untuk menegakkan syariat agama dan menghinakan

orang-orang kafir. Ia adalah perkataan yang jika didengar maka hati

yang patrarn akan ikhlas menerimanya dari orang yang

mengucapkannya."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam secara marfii', ti,.,jli
't>&tr ,-*l iv$t perilah makan dan sebarkan salam). Lalu di

dalamnya disebutkan, iOrzal ttVU (Niscaya kalian masuk surga

dengan selamat). Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab

Al Adab Al Mufrad dan dinyatakat shahih oleh At-Tirmidzi dan Al
Hakim. Begitu pula diriwayatkan oleh keduanya dan dinyatakan

shqhih oleh Ibnu Hibban dari hadits Abdullah bin Amr secara

marfit', il,L)t t:*1i 1#:)t tsi.*i (Sembahlah Ar-Rahman dan
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sebarkanlah salam). Di dalamnya juga disebutkan, itof' ,:j:rY

(Niscaya kalian akan masuk surga).

Hadits-hadits tentang menyebarkan salam sangat banyak,

seperti yang disebutkan dalam riwayat Al Bazzar dari hadits Az-
Z;obair, Ahmad dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, Ath-Thabarani

dari hadits Ibnu Mas'ud dan Abu Musa. Di antara hadits-hadits

tentang menyebarkan salam adalah riwayat An-Nasa'i dari Abu

Hurairah secara marfui j.;li 
"4i il"$ i'6 6y1 i,qit i'nf si o1

,:-*7i 'U'gi llpat;ta salah seorang lalian duduk maka hendakloh

mengucapkan salam, dan jiko akan berdiri maka hendaklah

mengucapkan salam, larena orang yang pertama mengucapkan salam

tidak lebih utama daripada yang terakhir).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Umar,

dia berkata, "Sungguh aku biasa keluar ke pasar dan tidak ada

kebutuhanku kecuali unfuk mengucapkan salam dan diucapkan salam

kepadaku."

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kttab Al Adab Al Mufrad
melalui jalur Ath-Thufail bin IIbai bin Ka'ab dari Ibnu Umar dengan

redaksi yang sama, tetapi tidak ada satu pun yang sesuai kriteria Imam

Bukhari. Oleh karena itu, dia hanya menyebutkan hadits Al Bara'
dalam masalah ini.

Perintah menyebarkan salam dijadikan sebagai dalil bahwa

mengucapkan salam dengan suara pelan tidak cukup balrkan

disyaratkan dengan suira keras, minimal bisa terdengar ketika

mengucapkan dan menjawabnya. Selain itu, tidak cukup hanya dengan

isyarat tangan atau sepertinya. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad

yang jayyid dari Jabir secara marfit', li;!F'0p t-1i/J, '# ,t*S I
ASlii2 ,/i;lu, (Jangan kamu memberi salam seperti salam orang-

orang Yahudi, karena sesungguhnya salam mereka ad,alah dengan

kepala dan telapak tangan), kecuali dalam kondisi shalat. Beberapa
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hadits dengan derajat jayyid telah dinukil bahwa beliau SAW

menjawab salam dengan isyarat ketika sedang shalat. Di antaranya

hadits Abu Sa'id RA, 3? ,I*; iri'Pt * il' ,p 4, * *l|r'of
'iif5l * (Sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada

Nabi SAW ketika beliau sedang shalat, makn beliau menjawabnya

dengan isyarat). Diriwayatkan juga dari hadits Ibnu Mas'ud dengan

redaksi yang sirma. Begitu pula bagi orang yang jauh yang tidak

mendengar salam, boleh diucapkan salam kepadanya sarrbil memberi

isyarat.

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan dari Atha', dia berkata,

"Makruh hukumnya mengucapkan salam dengan isyarat tangan dan

boleh dengan isyarat kepala."

Ibnu Daqiq Al Id berkat4 '?erintah menyebarkan salam

dijadikan dalil tentang wajibnya memulai salam. Tetapi pernyataan ini
perlu ditinjau kembali, karena tidak ada cara untuk mengatakan ia

fardhu ain (kewajiban individu) secira umum bagi kedua belah pihak,

yaitu wajib bagi setiap orang memberi salam kepada setiap orang yang

ditemuiny4 karena hal itu akan menimbulkan kesulitan."

Pembatrasan ini sangat jelas bagi mereka yang berpendapat

bahwa memulai salam adalah fardhu ain (kewajiban individu).
Sedangkan mereka yang mengatakan fardhu kifayah (kewajiban

kolektif), maka tidak memiliki kaitan dengannya selama kita
mengatakan fardhu kifayah tidak wajib bagi setiap orang secara

tertentu. Selanjutnya dia berkat4 "Dikecualikan dari hukum mustahab

(disukai) adalah mereka yang diperintah untuk tidak diucapkan salam

kepadanya lebih dahulu, seperti orang kafrr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang menunjukkan hal ini adalah

redaksi yang disebutkan dalam hadits sebelumnya, "Jika knlian

melala*annya maka kalian saling mencintai." Sementara orang

muslim diperintah memusuhi orang kafir sehingga tidak disyariatkan

melakukan hal-hal yang melahirkan kecintaan dan kasih sayang
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terhadap mereka. Permasalahan ini akan dibahas lebih lanjut dalam

bab 'Mengucapkan Salam dalam suatu Majlis yang terdapat Kaum

Muslimin dan Kaum Musyrikin."

Terjadi pula perbedaan pendapat tentang pensyariatan

mengucapkan salam kepada orang fasik dan anak kecil. Begitu pula

salam dari laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya. Jika dalam

suatu majlis ada orang kafir dan muslim, apakah disyariatkan

mengucapkan salam demi memperhatikan hak kaum muslimin? Atau

ia gugur keharusan memberi salam itu gugur karena adanya orang

kafir? Semua masalah ini telah disebutkan oleh Imam Bukfiari dalam

bab-bab tersendiri.

Imam An-Nawawi berkata, "Dikecualikan dari cakupan umum

redaksi 'memulai mengucapkan salam', adalatr orang yang sedang

sibuk karena makan, atau minum, atau berhubungan intim, atau dalam

tempat buang air, atau di tempat pemandian, atau sedang tidur, atau

mengantuk, atau shalat, atau mengumandangkan adzan, selama ia
masih melakukan hal-hal yang disebutkan. Kalau suapan tidak ada di
mulut orang yang sedang makan, maka ia disyariatkan mengucapkan

salam. Begitu pula salam disyariatkan bagi orang yang melakukan

transaksi jual-beli dan laimya."

Ibnu Daqiq berdalil bahwa manusia selamanya berada dalam

kesibukan jika kesibukan dijadikan alasan, maka perintah

menyebarkan salam tidak dapat dilaksanakan. Ibnu Daqiq Al Id
berkata, "Mereka yang tidak memperbolehkan salam bagr yang berada

di tempat pemandian berdalil bahwa ia adalah rumah syetan dan

bukan tempat mengucapkan salam penghormatan karena kesibukan

orang yang di dalamnya untuk bersih-bersih. Makna ini tidak terlalu

kuat rurtuk menunjulhan bahwa hal itu makruh. Bahkan, setidalarya

hanya menunjukkan perbuatan tersebut bukan mustahab (disukai)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudatr disebutkan sebelumnya pada

pe,rnbahasan tentang bersuci dari Shahih Bukhari, 'Tika mereka
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memakai sanrng, maka ucapkan salam kepada mereka, dan jika tidak

maka jangan ucapkan salam." Sementara dalam Shahih Muslim

disebutkan hadits yang berasal dari Ummu Hani' dengan redaksi, 'cj(

*b 'i.J,"r;j iP ryti') ,ry $t'tt * ?ot ,*'sft (Atat pernah

datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang mandi sementara

Fathimah menutupinya. Aku lalu mengucapkan salam kepadanya).

Imam An-Nawawi berkata, "Mengucapkan salam ketika khatib

sedang khutbah Jum'at hukumnya makruh, karena adanya perintah

untuk diam. Apabila seseorang mengucapkan salam pada saat ini,

maka tidak wajib menjawabnya menurut mereka yang berpendapat

batrwa diam saat khutbah adalah wajib. Namun, ia tetap wajib bagi

mereka yang berpendapat bahwa diam saat khutbah hanya sunah.

Kedua pandangan ini sama-sama mengatakan tidak wajib menjawab

lebih dari satu orang."

Mengenai orang yang sedang membaca Al Qur'an, maka Al
Wahidi berkata, "Lebih utama tidak mengucapkan salam kepadanya,

tetapi jika ada, maka orang yang membaca Al Qur'an itu cukup

menjawab dengan isyarat, jika dia menjawab dengan salam, maka

hendaknya memulai lagi dari membaca ta'awwudz, setelah itu ia
melanj utkan bacaannya. "

An-Nawawi berkat4 "Pernyataan ini perlu ditinjau lebih

lanjut. Pendapat yang lebih kuat adalah disyariatkan mengucapkan

salam kepada orang yang sedang membaca Al Qur'an dan dia wajib

menjawabnya."

Dia juga berkata, "Orang yang sibuk berdoa dengan khusyrk,
maka ada kemungkinan dikatakan bahwa hukumnya seperti hukum

menjawab salam bagi orang yang membaca Al Qur'an. Namun yang

lebih kuat menurutku, adalah makruh mengucapkan salam kepadanya,

karena hal itu mengganggunya dan lebih menyulitkannya dibanding

orang yang sedang makan.
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Adapun mengucapkan salam kepada orang yang bertalbiyah

saat ihram adalah makruh, karena memutuskan bacaan talbiyah ketika

bertalbiyah adalah makruh. Tetapi jika diucapkan salam kepadanya

maka dia tetap wajib menjawabnya. Apabila seseorang dengan suka

rela menjawab salam untuk orang-orang yang disebutkan jika sedang

buang air atau yang sepertinya, maka hukumnya makruh. Namun, jika
dalam kondisi makan atau yang sepertinya, maka lebih dianjurkan

pada tempat-tempat yang tidak wajib. Apabila sedang shalat maka

tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat yang menunjukkan

komunikasi langsung seperti' alaikas salaam' atalu' alaika' saja.

Apabila dia melakukannya, maka shalatnya batal selama dia

mengetahui bahwa hukumnya haram, dan tidak batal jika dia tidak

mengetahui hukumnya. Namun, apabila digunakan kata ganti untuk

orang ketig4 maka shalahrya tidak batal. Adapun yang dianjurkan

adalah menjawab dengan isyarat. Apabila dia menjawab setelah

selesai shalat, maka lebih disukai. Kalau sedang adzan atau

mengucapkan talbiyah, maka tidak makruh menjawab salam, karena

itu hanya saat yang singkat sehingga tidak membatalkan

kesinambungan."

Bapakku menanggapi satu poin dalam kitab Al Adzkar

sehubungan dengan perkataan Syaikh tentang orang yang membaca Al

Qur'an, karena berlaku pada dirinya sama dengan yang dia (An-

Nawawi) kemukakan tentang orang yang berdoa, dimana orang

membaca bisa saja berkonsentrasi merenungkan apa yang dibaca.

Kemudian dia memberikan legitimasi bagi An-Nawawi bahwa orang

yang berdoa sangat serius dalam meminta kebutuhannya sehingga

didominasi rasa pengharapan. Sedangkan orang yang membaca Al

Qur'an hanya disyariatkan untuk menghadapkan wajah, dan was-was

bisa saja menguasainya. Kalaupun dikatakan bahwa dia diberi taufik

kepada kebutuhan tingkat tinggi, maka ini sangat jarang terjadi.

Tidak diragukan lagi bahwa alasan yang disebutkan syaittr
tentang kesulitan orang yang berdoa juga terjadi dari orang yang
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membaca Al Qur'an. Apa yang disebutkan syaikfr tentang batalnya
shalat jika menjawab salam dengan ucapan, juga bukan perkara yang
disepakati.

Diriwayatkan dari Imam Syaf i bahwa perbuatan itu tidak
batal, karena dia tidak memaksudkan berbicara, tetapi sekadar doa.

Jika kita beri udzur bagi orang yang berdoa dan membaca untuk
menjawab salam setelah selesai, maka itu disukai. Sebagian ulama
madzhab Hanafi menyebutkan bahwa orang yang duduk di masjid
untuk membaca, atau tasbih, atau merurnggu shalat, maka tidak
disyariatkan mengucapkan salam kepada mereka. Jika diucapkan
salam kepada mereka maka mereka tidak wajib menjawabnya.

Dia juga berkata, "Begitu pula halnya dengan orang yang

berperkara, jika mengucapkan salam kepada qadhi (hakim) maka
qadhi tidak wajib menjawabnya. Serupa dengan kasus ini, apabila
seorang ustadz diberi salam oleh muridnya maka dia tidak wajib
menjawabnya."

Namun yang terakhir ini tidak disepakati. Bahkan termasuk
dalam cakupan umum menyebarkan salam terhadap diri sendiri bagi
yang masuk ke suatu tempat yang tidak ada orang di dalamnya

berdasarkan firman Allah Surah An-Nuur ayat 61, t.;i5 Sti.'ntes $$

'€,*ltt ,* @p"Oila kamu masuk ke suatu rumah, hendaHah lamu

memberi salam kepada [penghuninya yang berarti memberi salamJ
kepada dirimu sendiri).Imam Bukhari meriwayatkan dalam L,rtab Al
Adab Al Mufrad dan Ibnu Abi Syaibah melalui sanad yang hasan dai
Ibnu Umar, "Apabila tidak ada seseorang di dalam rumah maka
dianjurkan unfuk mengucapkan,'Assalamu alaina wa ala ibadillahi
shalihin (salam atas kami dan atas hamba-harnba Allah yang shalih)'."

Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas RA melalui
Alqamah, Atha', dan Mujahid, dengan redaksi yang sama. Masuk
dalam cakupan maknanya adalah orang yang lewat dihadapan
seseorang yang diduga jika diberi salam maka tidak akan menjawab
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salam. Dalam kasus ini, disyariatkan memberi salam dan tidak boleh

meninggalkannya hanya lantaran dugaan tersebut, karena bisa saja

tefadi kekeliruan.

An-Nawawi berkata, "Mengenai perkataan sebagian orang

bahwa perbuatan itu menjadi sebab dosa bagi orang yang diberi salam

tersebut sangat tidak benar, sebab perintah-perintah syar'i tidak boleh

ditinggalkan untuk kasus yang seperti ini. Jika yang demikian kita

pra}tekkan maka batallatr pengingkaran terhadap. kebanyakan

kemungkaran."

Dia juga berkata, "selayaknya orang yang mengalami hal itu

mengatakan kepadanya dengan ungkapan lembut bahwa

membalas/menjawab salam adalah wajib. Namun bila orang itu tetap

tidak mau menjawab salamnya, maka hendaknya dihalalkan karena ia

merupakan hak sesama manusia."

Ibnu Daqiq A1 Id di kitab Syarh Al llmamjustru menguatkan

pandangan yang dianggap tidak benar oleh An-Nawawi. Alasannya,

kerusakan menjerumuskan seorang muslim dalam kemaksiatan yang

lebih keras daripada meninggalkan maslatrat memberi salam. Terlebih

lagi pelaksanaarlperintah menyebarkan salam dapat dilakukan dengan

orang lain.

9. Salam yang Dikenal dan yang tidak Dikenal

o, l. 1o. to z

Pl (5,1 f 4J-

,:ei? U ,* iY*l'

;:*,jti L+r $:^; '-bt';'; i' i; $:L

,* Ct 
'JL 

")-r'oi t* i/. nt t gi, .?:. o1.'\".
6t i*S 9e artl

et
.U; NU
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6236. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, al-Laits
menceritakan kepada kami, dia berkata : Y azid menceritakan kepadaku

dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang laki-laki
pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah perkara-perkara Islam
yang baik?" Beliau bersabda, "Memberi makan dan mengucapkan

salam kepada orang engkau kenal maupun tidak engkau kenal."

'dt nl /,:w ;"',s.,\11 *L6 cY 
i't *';W (t:L

Y ,Ju'.r1j * \t -r* Ct ,r -i; irr e, ai: Gi ,f
dii W) di6'rL| )W,p>i' ;i'-* icl'fr- bf p.k

.fflt, t';- u$ cl?i
."Ut>$ lr r+ ifi"rt , Tt:)

6237. Ali bini Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan
menceritakan kepada kami dari Az-Zlthi, dari Atha' bin Yazid Al-
Laitsi, dari Abu Ayyrb RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, *Tidak

halal bagi searang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga
hari, keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan ini berpaling.
Sebaik-baik orang di antara mereka berdua adalah yang lebih dahulu
mengucapkan salam."

Suffan menyebutkan bahwa dia mendengarnya dari Az-Ztrhn
sebanyak tiga kali.

Keterangan Hadits:

(Bab Salam untuk yang dikenal dan tidak dikenal).

Maksudnya, orang yang dikenal oleh si muslim atau yang tidak
dikenal. Artinya, salam tidak dikhususkan kepada orang yang dikenal
saja dan tidak kepada yarLg tak dikenal. Bagian awal judul bab
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merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam

kttab Al Adab Al Mufrad melalui sanad yang shahih dart Ibnu Mas'ud
bahwa dia pernah melewati seorang laki-laki, lalu dia berkata, "Salam
atasmu wahai Abu Abdurrahman." Maka dia menjawabnya kemudian
berkata, "Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman dimana

salam hanya untuk yang dikenal."

Ath-Thahawi, Ath-Thabarani, dan Al Baihaqi dalam kitab lsy-
Syu'ab meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud dengan

sanad yang marfu', tli qtA 1 *ur,y}t ;-bt i6Ut trTi ,,2'o1

'if V ob ll.ii{ 1 'ctis 
ls"runggt hnya di antara tandalanda Kiamat

adalah seseorang melewati masjid dan tidak shalat padanya, dan

tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal).

Sedangkan redaksi yang disebutkan oleh riwayat Ath-Thahawi, ',ytl,

ttiJ)il'JJt rr;LSI bt;i (Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat

adalah salam untuk orang yang dikenal).

't;1 e:b (Yazid menceritakan kepadalal Yazid adalah lbnu

Abi Habib seperti disebutkan dalam riwayat Qutaibah dari Al-Laits
pada pembahasan tentang iman.

.At ;l sp (Dari Abu Al Khair). Dia adalah Martsad dan

semua sanad-nya adalah ulama-ulama Bashrah. Penjelasan hadits ini
telah disebutkan sebelumnya di bagian awal pembahasan tentang

Iman.

An-Nawawi berkat4 "Makna redaksi 'kepada orang yang
engkau kenal dan engkau tidak kenal' adalah engkau memberi salam

kepada orang yang engkau temui dan tidak mengkhususkan hanya
kepada orang yang engkau kenal. Pada yang demikian itu terdapat
keikhlasan amal untuk Allah, bersikap tawadhu, dan menyebarkan

salam yang merupakan syi'ar umat ini."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hal ini ada beberapa faidah
yang dapat dipetik, yaitu apabila seseorang tidak mengucapkan salam
kepada yang tidak dikenal, maka akan tampak dia tidak mengenaliny4
sehingga bisa menjadikan orang itu kurang nyaman dengannya. Ini
khususkan bagi orang muslim. Maksudnya, bag muslim tidak boleh
memulai salam kepada orang kafir.

Hadits dalam bab ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka yang

membolehkan seorang muslim lebih dahulu mengucapkan salam

kepada orang kafir. Akan tetapi tidak ada dalil yang mendukung
pandangan tersebut, karena hukum dasar pensyariatan salam adalah

untuk ses:tmamuslim sehinggamencakup sabdabeliau SAW, A* ,i
ft lf"poda siapa yang engkau kenal). Sedangkan redaksi, "Dan

orang yang tidak englmu kenal", tidak bisa dijadikan dalil untuk
membolehkan mengucapkan salam lebih datrulu kepada orang kafir.
Bahkan maksudnya, berilah salam apabila diketahui orang itu adalah

muslim, nirmun jika seseorang memberi salam kepada orang yang
tidak dikenal sebagai sikap kehati-hatian, maka hal itu diperkenankan
hingga benar-benar diketatrui bahwa dia adalah kafir.

Ibnu Baththal berkata, "Pensyariatan salam kepada orang yang
tidak dikenal merupakan pembuka terjadinya komunikasi dan

keakraban agar kaum mukminin semuanya bersaudara sehingga tidak
satu pun merasa tak aman dari orang lain. Sementara pengkhususan

salam kepada sebagian orang bisa menimbulkan rasa tidak aman.

Bahkan lebih mirip dengan perilaku orang-orang saling memboikot
satu sama lain. Ath-Thatrawi menyebutkan di kitab Al Musykil hadits
Abu Dzar 

-sehubungan 
kisahnya masuk Islam- dan di dalamnya

disebutkan, |iK -+bi'$ ,b ni- i-i *tz ht ,k 4t jll*u
P)' af^q6b ',i J\1 (Ahr sampai kepada Nabi SAW 

-setnentara
beliau telah shalat bersama sahabatnya- maka alaiah orang
pertama yang memberi salam penghormatan kepadanya dengan

s al am p en ghormat an Is I am).
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Ath-Thahawi berkata, "Hal ini tidak menafikan hadits Ibnu
![as'ud yang mencela mengucapkan salam kepada orang dikenal saja,

irarena ada kemungkinan Abu Dzar telah mengucapkan salam kepada

-{hu Bakar sebelum itu. Atau kebutuhannya berkaitan dengan Nabi
S-{W dan bukan dengan Abu Bakar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua tidak cukup
ealam pengkhususan salam. Bahkan lebih tepat bila dikatakan ia

=r'jadi sebelum syariat menetapkan keharusan mengucapkan salam

secara umum.

Adapun kisah Abu Dzar ketika masuk Islam telah disebutkan

-'leh Imam Muslim secara lengkap dengan redaksi ir' ,p )lt l?tiE:
-i'^i>\b 

"at 
$ ,&'i +ar $ *u:Jtaj';,Ar &t ,? pi *

.rA l;+'g;tti.i i,llut i*, #,i$ u'J\t '& ti 
-fi, (Rasutuuah

STIY datang hingga menyentuh hajar lalu thawaf di Ka'balt bersama
:thabatnya, kemudian beliau shalat. Setelah beliau menyelesaikan
shalat, maka Abu Dzar berknta, 'Alatlah orang pertama yang
temberi penghormatan kepadanya dengan penghormatan salam'.
.t,{aka beliau bersabda, 'Wa alaika wa rahmatullaah [salam dan

'ahmat Allah untulcrnuJ)2" unrSt ii'{ ;r! ^Sti 7v;St 1* q:;St ,}*i
,ii'6 

i,>(,.lr |#),j6i pr.:"fr #rlb (Dan beliau shalat dua di

relakang maqam [IbrahimJ,lalu aht mendatanginya, malm
sesungguhnya alru adalah orang pertama yang memberi
penghormatan kepada beliau dengan penghormatan Islam [salamJ,
alu beliau bersabda, "Wa 'alaikassalaam" [semoga keselamatan

-zga atasmuJ, siapakah engkau?).

Atas dasar ini, kemungkinan bahwa Abu Bakar setelah thawaf
;"erg ke rumahnya dan Nabi SAW masuk ke rumah beliau. Lalu Abu
Dzar masuk ke tempat beliau SAW saat sedang sendirian. Hal ini
,tiperkuat dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Disebutkan pula oleh Imam Bukhari pada pembatrasan tentang
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pengutusan beliau sebagai nabi jalur lain dari Abu Dzar tentang kisah
dia masuk Islam, bahwa dia mencari Nabi SAV/ dan belum
mengenalinya, sementara dia tidak suka bertanya tentangnya. Dia
kemudian dilihat oleh Ali dan dikenalinya sebagai orang asing. Ali
lalu menyuruhnya mengikutinya hingga masuk kepada Nabi SAW lalu
dia masuk Islam.

Hadits kedua adalah Hadits Abu Ayyub , 'fr-'ol 
P.k I

Jq b'.fi O:ti i6.i "Tidak halat bagi seorang muslim mendiamkan

saudaranya lebih dari tiga malam." Hadits ini sudatr dijelaskan
sebelumnya pada pembahasan tentang adab secara lengkap. Ia
berkaitan dengan bagian pertama judul bab.

10. Ayat tentang Hijab

\t** 4t y| ,,frFt'at,*t*?\t,* 
irt );)

e.:,t?" ; lujat,y6vii,?AtGnLr?A &i rlL

itn ,e^{$t Uvu p,, ,1, \t -* irr Jri +' br'rs

ta ,r,

P tV ,j> gA5a ,- 
='7.^ I

'ei t;? 6t *; t' \,t,k yt J ;,'"J"i,,

I Jc z o'7 1.. ! c zt z

-F-p_ .i 4'-. i.r.-f )cl P
c

e
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...: !a'..,oi,t l, o, ,1 .'.. 4, i,'r,. 6. ttz t o.,.
e+j (tPF- I ,tF P 'r:, -r_) L* ,-],>, ,? c4d-t t:".*12

,# '^11 {. ;L ,it;'-Lir & ,)L \t -* ;nt Jy,
,t';? f p 6rp ,1,J,1 l*il1;j ,f;? i'u| '",rw ,"ur,a

.(b q.) d *ra ,*t;)t ^'l Jjiv

6238. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: ;* bin fr,fufit

mengabarkan kepadaku, dia adalah anak berusia sepuluh tahun saat

kedatangan Nabi SAW ke Madinah, dia berkata, "Aku melayani

Rasulullah SAW sepuluh tatrun kehidupan beliau. Aku adalah

manusia paling tahu tentang urusan hijab ketika diturunkan. Ubai bin

Ka'ab biasa bertanya kepadaku tentangnya. Awal kali diturunkan saat

Nabi SAW berkumpul dengan Zainab binti Jahsy. Pagi harinya Nabi

SAW sebagai pengantin. Beliau memanggil orang-orang dan mereka

pun makan. Kemudian mereka keluar dan tersisa satu kelompok di sisi

Rasulullah SAW. Mereka memperlama berdiam di tempat itu.

Rasulullah SAW kemudian berdiri lalu keluar dan aku keluar

bersamanya agar mereka keluar. Maka Rasulullah SAW berjalan dan

aku berjalan bersamanya. Hingga beliau sampai di ambang pintu
kamar Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengira mereka telah

keluar, maka beliau kembali dan aku kembali bersamanya. Hingga

beliau masuk kepada Zainab, nirmun ternyata mereka masih duduk

dan belum bubar. Nabi SAW lalu berbalik lagi dan aku berbalik

bersamanya hingga sampai ambang pintu kamar Aisyah. Beliau SAW
mengira mereka telah keluar sehingga beliau kembali dan aku kembali

bersamanya. Ternyata mereka benar telah keluar. Maka diturunkanlah

ay'at hijab dan beliau membuat penutup antara aku dengan beliau."
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6239. Dari Anas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW
menikahi Zainab, maka orang-orang masuk dan makan. Mereka
kemudian duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Beliau SAW lalu
menunjukkan sikap seakan-akan hendak berdiri namun orang-orang
itu tidak berdiri. Ketika beliau melihat hal itu maka beliau pun berdiri.
Ketika Nabi SAW berdiri, sebagian orang-orang itu berdiri sedangkan

sebagiannya tetap diam di tempat. Nabi SAW lalu datang hendak
masuk tapi orang-orang tersebut masih duduk-duduk. Setelah itu
mereka berdiri dan pergi. Aku kemudian mengabarkan kepada Nabi
SAW, maka beliau datang dan masuk. Aku kemudian masuk, dan

beliau membentangkan hijab antara aku dan beliau. Saat itu Allah
menurunkan, 'Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk
rumah-rumah nabi...' ."

Abu Abdullah berkata, "Di dalamnya terdapat hukum fikih
bahwa beliau SAW tidak meminta izin dari mereka ketika beliau
berdiri dan keluar. Selain itu, beliau menunjukkan sikap bersiap-siap

untuk berdiri dengan tujuan agar mereka berdiri."
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6240. Ishak menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim

noengabarkan kepada kami ayahku menceritakan kepada kami dari

Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkat4
-Umar bin Khaththab pernah berkata kepada Rasulullah SAW,
'Hijablah istri-istrimu'." Aisyah berkata, "Nabi SAW tidak

:relalnrkannya. Adapun istri-istri Nabi SAW keluar dari satu malam

ie malam berikutrya ke arah tempat-tempat jauh dari pemukiman.

Keluarlah Saudah binti Zam'ah -dan 
dia seorang perempuan yang

:nggr- dan dilihat oleh Umar bin Khaththab yang saat itu berada di

$.r.atu majlis. Dia berkata, 'Kami mengenalimu wahai Saudah

-karena keinginan kuat agar diturunkan ketetapan hijab-'. Dia

kemudian berkata, 'Allah Azza wa Jalla menurvnkan ayat hijab'."

Keteransan Hadits:

(Bab ayat tentang hijab). Maksudnya, ayat yang turun

:erkenaan perintatr terhadap istri-istri Nabi SAW agar berhijab

i'menutrp diri) dari kaum laki-laki.

FATHUL BAARI _ 75



Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas melalui dua jalur

periwayatan. Penjelasannya sudah dipaparkan secara lengkap dalam

tafsir surah Al Alzaab. Sedangkan lafazh pada bagian akhirnya,

"Maka Allah Ta'ala menurunkan, 'Wahai orang-orang beriman,

jangan kamu masuk rumah-rumah nabi...'." Demikian disepakati oleh

para periwayat dari Mu'tamir bin Sulaiman. Akan tetapi mereka

diselisihi oleh Amr bin Ali Al Fallas, dari Mu'tamir, dia berkata,

"Maka difurunkan ayat,'Jangan kamu masuk rumah selain rumah

kamu hingga knmu minta izin'." Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Ismaili dan dia mengisyaratkan akan keganjilannya. Dia berkata, "Dia
menyebutkan ayat lain seperti yang disebutkan oleh mayoritas

periwayat."

Ut? t:ryo Pt # }u' *l; *t 
'l?,t U)t (Aku melayani

Rasulullah SAW sepuluh tahun dalam hidup beliau). Maksudnya, sisa

kehidupan beliau hingga wafat.

yeg[ th ..,16r *t tS t (Aku manusia yang paling tahu

tentang urusan hijab). Maksudnya, penyebab turunnya ayat hijab.

Membuat pernyataan seperti itu adalatr boleh untuk pemberitahuan

bukan untuk bangga diri.

'e ,l*- y'S U UJ oS i5 lWot bin Ka'ab biasa bertanya

kepadalru tentang itu). Di dalamnya terdapat isyarat tentang

keistimewaan lJbai dalam mengetahui hal itu, karena, Ubai bin Ka'ab

lebih senior darinya, baik dari segi ilmu, usia, maupun kedudukan.

Adapun Mu'tamir yang disebutkan pada jalur lain adalah lbnu

Sulaiman At-Taimi. Sedangkan orang yang berkata, "Bapaklru

berkata", adalah Mu'tamir. Pada riwayat sebelumnya dalam surah Al
Alzaab disebutkan, "Aku mendengar bapakku."

;t V jb i uii.r; llUu Mijlaz menceritakan kepada kami

darr Anas). Soi"f, disebutkan sebelumnya dalam bab "Pujian bagi

yang Bersin" bagi Sulaiman At-Taimi, satu hadits dari Anas tanpa
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p€rartara. Dia telah meriwayatkan sejumlah hadits dari Anas. Begitu

prla dia meriwayatkan sejumlah hadits melalui satrabat-sahabatnya

dai Anas RA. Dengan demikian ada isyarat yang menunjukkan

aahwa dia tidak melakukan tadlis (penyamaran riwayat).

.ilr * I S'6 1,em Abdullah berkata). Dia adalah Imam

Bukhari.

,e @i dalamnya). Maksudnya, di dalam hadits Anas RA ini.

'of u-;- $t eEiaT lff ei ,t-it i6'l*= irk. I fi #,'u
"r*- fruaopat hulatm fikih bahwa beliau tidak minta izin dari mereka

ienka berdiri dan keluar. Selain itu, beliau menunjul<kan sikap

wrsiap-siap berdiri dengan tujuan agar mereka berdiri). Semua ini
i-anya tercantum dalam riwayat Al Mustamli di tempat ini dan tidak

ercantum dalam riwayat yang lain. Versi yar,g tidak

aelcantumkannya lebih tepat karena Imam Bukhari telah

msnyebutkannya dalam bab tersendiri seperti akan disebutkan setelah

&u puluh dua bab.

t-.. . 1a .A6A\ ir:r, (Ishaq menceritakan kepadalal Ishak yang

!'naksud adalah Ibnu Rahawaih seperti ditegaskan Abu Nu'aim

ialam trtab Al Mustakhraj.

,'"r;.l|'q$-U:r!l ga'qub bin lbrahim mengabarkan kepada

iani) diaadalah Ibnu Sa'ad Az-Ztrhn.

lO V (Dari Shalih) dia adalah Ibnu Kaisan. Ibrahim bin

Sa'ad telah banyak mendengar riwayat dari Ibnu Syihab namun

Erkadang dia memasukkan perantara antara dirinya dengan Ibnu

Sf ihab seperti di tempat ini.

wrt.i-,.li pt # il' ,p itt Jij, J* .f;*jr $. ;b ors

L'mar bin Al Khaththab pernah berkata kepada Rasulullah SAW,
' Ilijablah istri-istrimu"). Perqelasarurya sudah dipaparkan dengan
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lengkap dalam pembahasan tentang bersuci. Sedangkan kalimat pada

bagian akhirnya, "Kami telah mengenalimu wahai Saudah. Sebagai

keinginan kuat agar diturunkan ayat hijab." Maka Allah menurunkan
ayat hijab. Setelah itu dikumpulkan antara hadits ini dengan hadits
Anas 

-tentang 
turunnya ayat hijab dengan sebab kisah Zainab-

bahwa Umar sangat berkeinginan untuk hal itu hingga beliau
mengatakan kepada Saudatr apa yang dia katakan. Dengan demikian"

ada kesesuaian kisatr orang-orang yang duduk di rumah tersebut

ketika pernikatran Zunab, lalu turunlatr ayat. Masing-masing dari
kedua hal itu berfungsi sebagai latar belakang turunnya ayat tersebut.

Penegasan tentang itu dan keterangan tarnbahan sudah dikemukakan
dalam tafsir suratr Al Alzaab.

Sebelumnya, Al Qurthubi telah berusaha mengompromikan-
try&, dia berkata, "Dapat dipatrami bahwa Umar belulang kali
mengucapkan perkataan ini sebelum turun ayat hijab dan sesudahnya.

Mungkin pula sebagian periwayat mengumpulkan satu kisah kepada
kisatr lainnya. Kemungkinan pertama lebih tepat, karena Umar sangat
perhatian akan harga diri, dimana dia tidak suka bila ada seseorang

melihat kepada kehormatan Nabi SAW. Oleh karena itu, dia pun
mernohon agar mereka dihijab. Ketika turun ayat hijab maka Umar
ingin agar istri-isti Nabi sAW tersebut tidak keluar sama sekali dari
rumah. Namun hal ini mendatangkan kesulitan sehingga diizinkan
untuk keluar memenuhi keperluan mereka yang tidak mungkin
dihindari."

Iyadh berkat4 "Menutup wajatr dan kedua telapak tangan

hanya dikhususkan kepada istri-istri Nabi SAW. Lalu terjadi
perbedaan pendapat tentang anjuran akan hal itu terhadap perempuan-
perempuan yang lain. Para ulama berkata, 'Mereka tidak boleh
menyingkap hal itu baik dalam rangka kesaksian dan selainnya', juga

tidak boleh menampakkan badan mereka meskipun tertutup, kecuali
karena kebutuhan mendesak, seperti keluar ke tempat buang hajat.

Sedangkan jika mereka menceritakan hadits maka duduk di balik hijab

78 - FATHUL BAARI



,nm jika keluar ke tempat buang hajat maka menggunakan hijab dan

mutup diri."

Dalam satu pemyataaan disebutkan batrwa wajib menutupi

::buh mereka secara mutlak kecuali saat buang hajat perlu ditinjau

-ebih lanjut, karena mereka biasa bepergian jauh untuk haji dan

keperluan lainnya, begitu pula ketika thawaf dan sa'i, dimana hal-hal

ru mengharuskan mereka untuk keluar dan menampakkan diri.

3ahkan pada saat sedang menunggang hewan dan ketika turun

trinya. Begitu pula ketika mereka keluar ke masjid Nabawi maupun

*elairurya.

Cetatan:

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa kisah

Saudah ini tidak masuk dalam bab tentang hijab, tetapi berkenaan

,Jengan memakai jilbab. Namun ditanggapi bahwa memanjangkan

:Ibab adalah menutup pandangan orang lain kepadanya, maka ini
tcrmasuk hijab.

11. Minta Izin untuk Melihat

-:'* 
,L:() )" 'AX-,s:), e't rlL}it ,k 4t et *j *L

;i 'a irii;yr ,V tit ,lt!i, G y '.:A '*X 'a$ 'rbl i
.k)l

6241. Ali bin Abdullatr menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, Az-hfin berkata: Aku menghafalnya
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sebagaimana engkau di tempat ini, dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata,
"Seorang laki-laki pernah melihat ke salah satu kamar di antara

karnar-kamar Nabi SAW, dan bersama Nabi SAW terdapat midra (alat
penggaruk) yang digunakannya untuk menggaruk kepalanya, maka
beliau bersabda, 'sekiranya alat tahu engkau melihat maka alat
menusulrkannya di matamu. Sesungguhnya minta izin ditetapkan untuk
melihat'."

6242. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin
Zaid menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abu Bakar, dari
Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki pernah melihat ke beberapa

kamar Nabi SAW, maka Nabi SAW berdiri menghampirinya dengan

membawa misyqash -atau masyaqish- Aku seakan-akan melihat
beliau berj alan perlatran-lahan untuk menusuknya."

Keterangan Hadits:

@ab minta izin untuk melihat). Maksudnya, minta izin itu
disyariatkan dengan sebab tersebut, karena orang minta izin jika
masuk tanpa izin maka akan melihat sebagian yang tidak disukai

untuk dilihat oleh orang yang masuk. Penegasan tentang itu telah

disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam krtab Al Adab Al
Mufrad dan Abu Daud serta At-Tirmidzi --{an dia menganggapnya

hasan-dari hadits Tsauban secara marfii', ,)|kbi,g yil,,H-t
,Pt 'tit e bg ,t;*- ,p #. )h giaak hatat bagi seorang mustim

80 - FATTIUL BAARI



i

melihat ke bagian dalam rumah hingga dia minta izin. Jika dia

melahtlrannya maka sungguh dia telah masuk), maksudnya adalalt

hukumnya sama seperti orang yang telatr masuk rumah.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits

Abu Htrrairah melalui sanad yang hasan, yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW, o1,l 16 ;;lt j?:s ti1 (Apabila pandangan telah masuk

maka tidak ada izin). Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Umar

tentang perkataanny L ',# u6 'n oi:1 'tti ,Si * fg u '# >u, ',i

(Barangsiapa memenuhi matanya dengan bagian dalam rumah

sebelum dia diizinkan, maka sungguh dia telahfasik).

ob 6ufy"n). Az-Ztfin berkat4 "Sudah menjadi kebiasaan

Suffan sering menghapus lafazh periwatan. Dia biasa mengatakan,

'Fulan dari fulan', dan tidak mengatakan, 'Fulan menceritakan kepada

kami' atau 'fulan mengabarkan kepadakami'."

Ui;J.'Afi 65 '^eP (Alat menghafalnya sebagaimana bahwa

engknu di tempat ini). lnt adalah perkataan Suffan dan tidak ada

penegasan yang didengarnya dart Az-hthn Namun Imam Muslim

dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits tersebut melalui beberapa jalur

periwayatan dari Suffan, mereka berkatq "Dari Az-Ztthi." Al
Humaidi dan Ibnu Abi Umar meriwayatkan dalam Musnad keduanya

dari Sufyan, keduanya berkatq *Az-Ztthi menceritakan kepada

kami." Abu Nu'aim meriwayatkannya dari jalur Al Humaidi dan Al
Isrnaili melalui Ibnu Abi Umar. Sedangan kalimat, 'Sebagaimana

bahwa engkau ada di tempat id', maksudnya adalatr, aku

menghafalnya seperti benda nyata yang tidak diragukan lagi.

,k t (Dari Sahal). Dalam riwayat Al Humaidi, "Aku

mendengar Sahal bin Sa'ad." Akan disebutkan dalam pembahasan

tentang diyat (denda pembunuhan) dari riwayat Al-Laits, dari Az-

Zuhri, bahwa Sahal mengabarkan kepadanya. Sebagian masalah ini
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sudah dipaparkan dalam pembahasan tentang pakaian, dan saya akan

menj elaskannya pada pembahasan tentang diyat.

"# e * ',y (Dari lubang di kamar). Kata juhr artinya

semua lubang berbentuk bundaran di tanah atau dinding. Makna

dasarnya adalah tempat yang menyeramkan. Sedangkan kata hujar
adalah bentuk dari kata hujrah yang bermakna bagian rumah.

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dalam bentuk

tunggal foujrah.
!,t , ,.y. l!a- c::4 (Alat penggaruk yang digunakan beliau untuk

menggaruk). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata Q

(yakni menggunakan kata ganti untuk jenis perempuan), karena kata

.rJrrjl terkadang digolongkan sebagai mudzakkar (ienis laki-laki) dan

terkadang pula mu'annats (1erus perempuan).

W |!fi'nbl'j (Sekiranya alat mengetahui engkau menunggu).

Demikian yang dinukil mayoritas. Sementara dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan kata ;ini (m el i h at).

4t hi g2 (Jntuk melihat). Disebutkan dalam riwayat Abu

Daud satu sebab lain dari hadits Sa'ad. Begitu pula dia mengutip tanpa

menyebutkan subjek dengan jelas. Ia terdapat dalam riwayat Ath-

Thabarani dari Sa'ad bin Ubadah, ,;lb h' ,,Il.a ,it yO. 
'b itri ,ytiE

Pt ht i,, lriii"rr $g ,:,!io tk ,{i Jui ,eer W Li*- r.ui
{Seorang laki-laki pernah berdiri di pintu Nabi SAW untuk minta izin

sambil menghadap ke arah pintu. Maka beliau bersabda kepadanya,

"Hendaklah engkau tidak seperti ini. Sesungguhnya minta izin itu
digunakan untuk melihat ").

Abu Daud meriwayatkan pula melalui sanad yang kuat dari

hadits Ibnu Abbas , ?siE p ,f'+.,)t, ?ttt il,Vt6 "):#'€A;; u'rir o'3

U*',W tt;i ti C ;Au. (Dahulu orang-orang tidak memiliki penutup

i

I
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pada rumah-rumah mereka, makn Allah memerintahkan mereka

meminta izin. Kemudian Allah mmdatangknn kebaikan dan alar tidak
melihat s es eorang mengamallan yang demiki an).

Ibnu Abdil Barr berkata, rer{ku kira mereka mencukupkan

dengan mengetuk pintu."

Dia mengutip pula dari hadits Abdullah bin Busr yang

menghadapkan wajah beliau langsung ke arah pintu, tetapi beliau
memalingkannya ke arah kanan atau hii. Hal itu karena rumah-
ntmah belum memiliki s elwt-s ekat/tabir-tabi).

Maksudnya, berjalan perlahan untuk menusuknya saat dia
tidak menyadari. Hal ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang
diyat dan khusus siapa yang sengaja melihat. Sedangkan orang yang
melihat tanpa sengaja tidak dilarang mengapa. Dalam Shahih Muslim
disebutkan, 'tv*;. J?\ ,lut gihit -9Sat * ,b Fu:: *o ?ut ;,1 ;t'oi
(Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang memandang secara,

tiba-tiba, maka beliau bersabda, "Palingkan pandanganmu"). Beliau
SAW juga pernah bersabda kepada AU, j.elr 'cn'oti i,Ht 6plr gj, I

'el:) (Jangan itutlun pandangan pertama dengan

pandangan berikutnya, sesungguhnya yang pertama untulcmu dan
',ang lredua bukan untulonu).

Ungkapan "LJntuk melihat" dijadikan dalil pensyariatan qiyas
dan illat. Sesungguhnya ia menunjukkan pengharaman dan
penghalalan yang berkaitan dengan perkara-perkara bila ditemukan
pada sesuatu, maka wajib ditetapkan hukum atasnya. Barangsiapa
newajibkan minta izin berdasarkan hadits ini dan berpaling dari
makna yang karenanya ia disyariatkan, berarti orang ini tidak
nengamalkan konsekuensi hadits itu. Hadits ini dijadikan pula
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sebagai dalil bahwa seseorang tidak butuh minta izin jika masuk ke

rumahnya karena tidak adanya illat (sebab) yang karenanya

disyariatkan minta izin. Benar, jika mungkin ada yang perlu
dimintakan izin, maka permintaan izin tetap disyariatkan.

Kesimpulannya, minta izin disyariatkan bagi setiap orang hingga

mahram agar tidak terlihat dalam keadaan aurat terbuka.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kttab Al Adab Al Mufrad
dari Nafi', (dia berkata), "Biasanya Ibnu Umar apabila sebagian

anaknya telah mencapai usia baligh, maka tidak ada yang masuk

menemuinya kecuali dengan izirt."

Dinukil dari jalur Alqamah, (dia berkata), "Seorang laki-laki
datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu berkata, 'Apakah aku minta izin
(masuk) kepada ibuku?' Dia berkata, 'Dia tidak ingin engkau melihat
setiap keadaannya'."

Diriwayatkan pula dari Muslim bin Nudzair, (dia berkata),

"Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Hudzaifah, 'Apakah aku

minta izin (masuk) kepada ibuku?' Dia menjawab, 'Jika engkau tidak
minta izin masuk kepadanya maka engkau akan melihat apa yang dia

tidak sukai'."

Diriwayatkan dari jalur Musa bin Thalhah, (dia berkata), "Aku
masuk bersama bapakku kepada ibuku. Dia masuk dan aku

mengikutinya kemudian dia mendorong dadaku lalu berkata, 'Engkau

masuk tanpa izin'?"

Diriwayatkan dari Atha', dia berkata, "Aku pernah bertanya

kepada Ibnu Abbas, 'Apakah aku minta izin (masuk) kepada saudara

perempuanku?' Dia menjawab, 'Benar'. Aku kemudian berkata lagS,,

'Sungguh dia dalam pengasuhanku'. Dia berkata, 'Apakah engkau

ingin melihatnya dalam keadaan telanjang'?"

Sanad semua atsar ini adalah shahih. Para ulama ushul

menyebutkan hadits ini sebagai contoh pernyataan illat secara tekstual
yang merupakan salah safu rukun qiyas.

l
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12. Zina Anggota Badan Selain Kemaluan

'^?i t;, ,i V i)u *; li,r g, ,t# ;.1 f yi f djv ;.1 f
6?i gti:lSt \? ti?i \#r e:L, .'i;;' "j ;,i 

o' ;lr,
'^;1i t'I, U-i:, ti :Jt; a& ;.t f y( a ulu it *';;

6243. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA,
dia berkatq "rqku tidak melihat sesuatu yang lebih tepat tentang arti
al-lamam dibanding perkataan Abu Hurairah..." Mahmud
menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami,
Ma'mar mengabarkan kepada karni, dari Ibnu Thawus, dari bapakny4
dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak melihat sesuatu yang lebih
tepat tentang al-lamam dibanding apa yang dikatakan Abu Hurairah,
dari Nabi SAW, 'sesungguhnya Allah menuliskan atas anak
returunan Adam bagiannya dari zina, dia akan mengalami hal itu
ianpa bisa dihindari; zina mata adalah melihat, zina lisan adalah
berbicara, jiwa mengangankan dan menginginkan, kemaluan
m embenarlrnn s emua itu, dan mendus talcannya'. "

Keterangan I{adits:

(Bab zina anggota badan selain kemaluan). Maksudnya, zina
adak hanya terjadi dengan perbuatan kemaluan saja. Bahkan zina juga
$isa dilalokan dengan anggota tubuh selain kemaluan, baik berupa
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pandangan atau lainnya. Selain itu, terdapat penjelasan tentang

hikmah larangan melihat apa yang ada dalam rumah tanpa izin agar

terj adi kesesuaian dengan sebelumnya.

,t:ttb i) ,f (Dari Ibnu Thawus) dia adalah Abdullah. Dalam

Musnad Al Humaidi dari Sufyan disebutkan, "Abdullah bin Thawus

menceritakan kepada kami." Abu Nu'aim meriwayatkannya pula

melalui jalumya.

i;.f ,fJ J:j 'u 
flu, ^itl b tt d fdm fidak melihat sesuatu

yang lebih tepat tentang arti al-lamam daripada perkntaan Abu

Hurairah). Demikian Imam Bukfiari mengutip bagian ini saja melalui

Suffan. Kemudian dia menggabungkan kepadanya riwayat Ma'mar

dari Ibnu Thawus dengan sanad marfit'dan lengkap. Begitu pula yang

dilakukan A1 Ismaili, dimana dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar,

dari Sufyan, lalu digabungkan kepadanya riwayat Ma'mar. Hal ini
memberikan anggapan bahwa redaksi keduanya adalah s,rma, tetapi

sebenarnya tidak demikian, Abu Nu'aim telah meriwayatkannya dari

Bisyr bin Musa, dari Al Humaidi, dan redaksinya adalah, "Ibnu Abbas

pernah ditanya tentang al-lamam maka dia menjawab, 'Aku tidak

pernah melihat yang lebih tepat tentang penafsirannya kecuali

perkataan Abu Hurairah; dituliskan atas anak keturunan Adam

bagiannya daripada zirra' ."

Setelah itu dia mengutip hadits ini secara mauquf Dari sini

diketahui bahwa riwayat Suffan adalah mauquf dan riwayat Ma'mar

?narfu'. Mahmud, gurunya di sini adalah lbnu Ghailan. Dia

mengutipnya secara tersendiri darinya pada pembahasan tentang

takdir dan dia menukilnya secara mu'allaq dari Ibnu Thawus, tanpa

menyebutkan Ibnu Abbas di antara Thawus dan Abu Hurairah.

Seakan-akan Thawus mendengarnya dari Abu Hurairah setelah Ibnu

Abbas menyebutkan hal itu padanya. Penjelasannya akan dipaparkan

secara lengkap pada pembahasan tentang takdir.
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Ibnu Baththal berkata" '?andangan dan ucapan dinamai zina

karena bisa mengajak kepada zina yang sesunggutrnya. Oleh karena

itu, dikatakan, 'Dan kemaluan membenarknn hal itu atau

mendustakannya'."

Ibnu Baththal berkata pul4 "Asyhab berdalil dengan kalimat,

'Dan lremaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya', batrwa
jika orang yang menuduh berzina berkata, 'tanganmu berzina' maka

dia tidak diberi hukuman. Hal ini diselisihi oleh Ibnu Al Qasim,
menurutrya, dia tetap dijatuhi hukuman. Irri juga pendapat Asy-Syaf i
nirmrm ditentang oleh sebagian ulama madzhabnya. Pandangan Imam

Syaf i didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi

bahwa perbuatan dinisbatkan kepada tangan, seperti firman Allah
dalam surah Asy-Syuuraa ayat 30, $:'t:;.5 \ (DxeOabkan oleh

perbuatan tanganmu sendiri), dan firman-Nya dalam surah Al Hajj
ayat 10, 'ltri'6:i V-(disebabpan oleh prbuatan yang dikeria*nn oleh

lredua tanganmu). Maksud kedua ayat itu bukanlah kejatratan tangan

saj4 bahkan semua yang disepakati sebagai suatu kejahatan, sehingga

seakan-akan jika dikatakan, 'tanganmu berzina' maka maksudnya

adalah dzat.ty a telah berzina. "

Alasan yang terakhir perlu ditinjau lebih lanjut, dan pendapat

yang masyhtr dalam madzhab Syaf i menyatakan batrwa ia tidak
jelas menyatakan hal itu.

13. Mengucapkan Salam dan Minta Izin Tiga Kali

';u s:* $r I i' '* ti'; !*st i? $?l ba[$'L
*4 p ?r, 'u k J;r"oi A h, e, ,S V :t'* i

.(x a;ai ,.-rt':trs ttt, ,r^i'&';-, ti1 ov
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6244. Ishaq menceritakan kepada kami, Abdushshamad

mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, Tsumamah bin Abdullah menceritakan kepada kami dari

Anas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mengucapkan

salart, maka beliau mengucapkan salam tiga kali, dan apabila

mengucapkan suatu perkataan maka beliau mengulanginya tiga kali.

; .5 '* -^ibL ; Ui d:L LQ:, cla iur # ;|;, 6-
'1;\t 

{Jfr a {.L- A* ,Ju"Grdt )e.* Gj ,.p p
'oi'i * ,w:;i tL Utl:-t :Jw );'i fn ;-; iliw ;t

J. 
"os'i 'rt ,6i Ui'rg,,r ,Lii tu;i t1 ,Jd t c. .! 1t -*>j G.

,r1 I c , o t c. I z iA.t,l r-l-r*, -p.€ *j- db
,tal

. U; Jtt',J r {'?"
't* it G?f 1S;t a.t

.ra.;a/

6245.A1i bin Abdullah menceritakan kepada kami, S.rfyun

menceritakan kepada kami, Yazid bin Khushaifah menceritakan

kepada kami dari Busr bin Sa'id, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia

berkata: Aku berada dalam suatu majlis Anshar, tibatiba Abu Musa

datang seakan-akan dia panik, dia berkata, "Aku telatr meminta izin

kepada Umar tiga kali dan tidak diizinkan, maka aku pun kembali."

Jti)
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Dia berkata "Apa yang menghalangimu?" Aku berkata, etr{ku minta

izin tiga kali dan tidak diizinkan, lalu aku pulang. Sementara

Rasulullalr SAW bersabda, 'Apabila salah seorang dari knlian telah

meminta izin tiga kali dan tidak diizinknn, maka hendalotya pulang'.

Dia berkata, 'Demi Allah, engkau sebaiknya menunjuklcan bukti
kepadanya. Apakah ada di antara kalian yang mendengamya dari Nabi
SAW?' IJbai bin Ka'ab berkata, 'Demi Allah, tidak ada orang yang

berdiri bersamamu kecuali dia adalah orang yang paling kecil'. Ketika
itu aku adalah orang yang paling kecil, lalu aku berdiri bersamanya

dan mengabarkan kepada Umar bahwa Nabi SAW mengucapkan hal

itu."

Ibnu Al Mubarak berkata "Ibnu Uyainah mengabarkan

kepadakq Yazid me,nceritakan kepadaku dari Busr, aku mendengar

Abu Sa'id me,lrceritakan seperti ini."

Keteranqan Iladits:

(Bab salam dan minta izin tiga l(ali). M^}s,udnyq baik salam

dan izin itu dilakukan sekaligus atau secara tersendiri. Hadits Anas

menguatkan bagian pertama (salam tiga kali) dan hadits Abu Musa

menguatkan bagan kedua (izrn tiga kali). Pada sebagian jalur hadits

keduanya (salarn dan izin) disebutkan secara sekaligus. Kemudian
terjadi perbedaan pendapat tentang apakatr salam menjadi syarat unhrk
minta izin masuk atau tidak?

Al Maziri berkatq "Bentuk minta izin adalah mengucapkan,

'Assalamu alailatm, apakatr aku boleh masuk?' Kemudian dia boleh
me,milih menyebutkan namanya atau cukup dengan memberi salam."

Pada pernbahasan mendatang --dalam bab apabila seseorang

berkata, 'Siapa ini?' lalu dia berkat4 'A,ks',"- akan disebutkan

keterangan yang melemahkan pandangan tersebut.
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'OAt di,.t- ltsnaq menceritkan kepada kami). Ishaq adalah

Ibnu Manshur. Sedangkan Abdushamad adalah Ibnu Abdul Warits,
dan Abdullah bin Al Mutsanna adalah Ibnu Abdillah bin Anas.
Pembahasan tentang hadits ini sudah dipaparkan dalam bab orang
yang mengulang pembicaraan tiga kali pada pembahasan tentang
ilmu. Di tempat ini, salam disebutkan sebelum berbicara, sementara di
tempat tersebut adalah sebaliknya.

Mengenai perkataan Al Ismaili, "Sesungguhnya salam

disyariatkan untuk diulang-ulang apabila berbarengan dengan minta
izin." Bantahan terhadap pandangan ini bahwa salam saja disyariatkan
agar dilakukan secara berulang-ulang bila yang diberi salam terdiri
dari kelompok dalam jumlah cukup banyak dan sebagian mereka

belum mendengarnya, sedangkan yang memberi salam menginginkan
agar salamnya didengar oleh semuanya. ldlah yang ditegaskan An-
Nawawi sehubungan dengan makna hadits Anas RA. Demikian pula
apabila seseorang memberi salam dan mengira belum didengar, maka
disunnalrkan untuk mengulangi salam dua atau tiga kali dan tidak
boleh lebih dari tiga kali.

Ibnu Baththal berkata, "Redaksi hadits ini berkonsekuensi

umum, tetapi maksudnya adalah khusus, yaitu keadaan yang umum."

Dalam pembatrasan sebelumnya telah dikutip pula perkataan

Al Karmani yang serupa dengannya. Namun, ini masih perlu ditinjau
lebih lanjut. Kata kaana saja tidak berarti menunjukkan
kesinambungan dan tidak pula perbuatan yang sering dilakukan.
Hanya saja penyebutan kata kerja mudhari' (kata kerja yang

menunjukkan masa sekarang dan akan datang) menunjukkan
pengulangan.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang orang

yang mengucapkan salam tiga kali, tetapi dia mengira salamnya belum
didengar. Menurut Imam Malik, dia boleh melebihkan dari tiga kali
hingga yakin telah didengar. Sedangkan jumhur ulama serta sebagian
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ulama madzhab Maliki berpendapat tidak boleh lebih dari tiga kali
untuk mengikuti makna zhahir hadits.

Al Maziri berkata, "Terjadi perbedaan tentang seseorang yang

niengira salamnya belum didengar, apakah dilebihkan dari tiga kali?
Ada pendapat yang tidak membolehkan, dan ada yang membolehkan.

Ada juga berpendapat bahwa jika permintaan izin menggunakan

lafazh'salam' maka tidak boleh lebih dari tiga kali, tetapi jika tidak
menggunakanlafazh 'salam' maka boleh lebih dari tiga kali."

Dalam sanad ini disebutkan eilal U U-i" 6!,.tL (Yazid bin

Khushaifah menceritakan kepada kami). Sedangkan redaksi yang

terdapat pada Imam Muslim yang diriwayatkan dari Amr bin An-
Naqid adalah, ';r?, 'i'i"i ltt eV'otA:' AY gufyan menceritakan

kepada kami, demi Allah Yazid bin Khushaifah menceritalmn

kepadalru). Gurunya adalah Busr. Dia telah menegaskan mendengar

langsung dari Abu Sa'id dalam riwayat kedua secara mu'allaq.

.lt2itr ,,.l.t .*'U ,/,b e * (Aht pernah berada dalam suatu

majlis Anshar). Dalam riwayat Muslim dari Amr An-Naqid dari
Suffan melalui sanad ini hingga Abu Sa'id, dia berkata, "Aku pernah

duduk di Madinah." Sementara dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan

disebutkan, "rA,ku berada dalam suatu pertemuan yang ada LIbai bin
Ka'ab", sebagaimana yang diriwayatkan Al Ismaili.

",*if ifit ei i ,E\t ftetika Abu Musa datang seakan-akan

dia panik). Dalam riwayat Amr An-Naqid disebutkan, "Abu Musa
datang kepada kami dalam keadaan terkejut atau panik." Dia
menambahkan, "Kami berkata, 'Apa urusanmu?' Dia berkata,
'Sungguh Umar mengirim utusan kepadaku agar menghadap
kepadanya. Lalu aku mendatangi pintu rumahnya . ..'."

,t bt:l ni 6lt, '# *b Uii;:",r'Sui loia berkata, "Aku

telah meminta izin kepada Umar tiga kali, dan dia tidak memberiku
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izir latu afu pulang"./. Dalam riwayat Muslim disebutkan, 
"f 

tit i

"*jt * tjtiiit dyi .u.6. (talu aht mengucapkan salam di pintunya

dan dia tidak menjawab kepadaht, maka alat pulang). Pada

pembahasan tentang jual-beli disebutkan melalui jalur periwayatan

Llbaid bin Umar, ii t:s3i- # qiss, i. P le i$l;:"r.'q-*\, Ai ti'tti

* !, *-o?'&t i1 ,iA #'Li6 ,ai I e:;,r;:; is ,f;si

ei i31 ,51 .d ,iq tuJ- lUotno Akr Musa Al Asy'ari pernah

meminta izin kepada (Jmar bin Khaththab, dan dia belum diizinkan

karena Unar sedang sibuh lalu Abu Musa pulang. Kemudian Umar

tersadar dan berkata, 'Bulcankah aht mendengar sunra Abdullah bin

Qais? Izinkan dia'. Dikntakan, 'Dia sudahpiang'.).

Dalm riwayat Bukair bin Al Asfj dari Busr seperti yang

dikutip ImamMuslim, ,:c.ir:;d i,if { yV t;}t ;1';b tbu5ti"l
ii,iri,.*i'frl$ 6d uti,it +,1 tprt * t*n ?i, +'J
G c.,sl'-,ly,j6 ref ot:l ,;- c;ii|6-lr'1ri ,P d" )* 'i,rt':tti*
'c,J.rA (kenarin aht telah merninta izin kepada Umar sebanyak tiga

lrali, dan dia tidak memberi izin kepadalru sehingga aht pulang.

Kemudian hari ini alcu datang kepadanya dan mengabarkannya

bahwa aht telah datang kemarin dan mengucaplan salam sebanyak

tiga kali. Setelah itu alcu pulang." Umar berlata, "Kami telah

mendengarmu, tetapi saat itu kami sedang sibuk Sekiranya engkau

minta izin hingga diizinkan?" Dia berkata, "Aku sudah meminta izin

seperti yang engknu dengar.').

Dia meriwayatkan pula dari jahr Abu Nadhrah, dari Abu

sa'i4 ,p lui e$l;-y ii+,i :|fr Ju6,oi'ri,ri ie +u. 6 ci 6'ot

ttj 
";$e 

J:i'3t 'j ,u$ fr if6l3ii1 i yg (Sesungguhnya Abu

Musa pernah datang kc pintu Umar dan meminta izin. Umar berkata,

'Satu kali'. Kemudian dia meminta izin dan Umar berkata, 'Dua kali'.
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Lalu dia minta izin dan umar berkata, 'Tiga kali'. Setelah itu dia

kembali, maka dia dikuti dan disuruh kembali.").

Dia meriwayatkan pula dari jalur Thalhah bin Yahya, dari Abu

Burdah, Litt ir f i i'rf w;<10 i>sJr ,j66 e J\ai i "E
,Jui .oF\ j ,U-e\r rii i.3ili {flt ,o.i I tk FI" ituJ' i,)tat' ,:i

,*'rti:t (Abu Musa pernah datang kepada (Jmar dan berkata, 'As-

Salaam alailatm, ini Abdullah bin Qais'. Namun Umar tidak

memberinya izin. Dia berkata, 'As-Salaam 'alaikum, ini Abu Musa,

as-salaam alailrum ini Al Asy'ari'. Kemudian dia pulang. Dia [UmarJ
berlrnta,' Kembalikan dia kepadalil'.').

Makna zhahir kedua redaksi ini menunjukkan adanya

perbedaan. Yang pertama menunjulftan bahwa dia tidak kembali

kepada Umar kecuali pada hari kedua. Sementara redaksi kedua

menyebutkan Umar mengirim seseorang untuk mengikutinya dengan

sogera. Dalam riwayat Malik dalam l<ttab Al Muwaththa'disebutkan,

ry1 e STjiit (maka dikirimlah utusan dengan segera). Mungkin

keduanya bisa dikompromikan bahwa setelatr Umar menyelesaikan

kesibukanny4 maka dia teringat sehingga dia menanyakannya.

Diberitahukan kepadanya bahwa Abu Musa telah pulang. Al<hirnya

Umar mengirim seseorang untuk menemuinya, tetapi tidak sempat

bertemu pada hari itu dan akhirnya Abu Musa datang sendiri kepada

Umar pada keesokan harinya.

,!, oil- il, 6xi Ui'rir ,'Ci yo'a 6 :Jui (Dia kemudian

berkata, "Apa yang menghalangimu?" Aht berkata, "Aht minta izin

tiga kali, dan tidak diberi izin".). Dalam riwayat Ubaid bin Hunain

dari Abu Musa yang dikutip Imam Bukhari dalam h,rtab Al Adab Al
Mufrad disebutkan, 'Dia berkat \ tg)6, * ',* lti 'Alb Bt 1' + ,i

4 ulb,l'Ji. ,|:jir ,+6. ,p 4L,b;-"ol '*'g uS ;ar'tti pt
(Wahai Abdullah, apakah sangat berat bagimu untuk menunggu di
depan pintulat? Ketahuilah, bahwa manusia juga seperti itu, terasa
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berat bagi mereka menunggu di depan pintumu'. Alcu berkata,
'Bahkan aht telah minta izin ...'.). Dalam keterangan tanrbahan ini
terdapat keterangan yang menjelaskan batrwa Umar ketika itu hendak
memberi pelajaran kepadanya ketika dia lamban keluar untuk
menemui orang-orang pada masa pemerintahannya. Umar telatr

mengangkatnya menjadi pemimpin di Kufah. Di tarrbatr lagi saat itu
Umar sedang dalam keadaan sibuk.

'qt# 'n't$l- iit r;t^, i'-6l3ita1 $1 TApabtta salah seorans

kamu minta izin tiga lwli dan belum diberi izin, maka hendal*tya

pulang). Dalam riwayat Libaid bin Umair disebutkan, "Kami biasa

diperintahkan seperti itu." Sementara dalam riwayat Ubaid bin Hnnain
dari Abu Musa, 'tlmar berkata, 'Dari mana engkau mendengar ini?'
Aku berkata, 'Aku me,ndengarnya dari Rasulullah SAW'." Sementara

dalam riwayat Abu Nadhratr disebutkan, 'sesungguhnya ini adalah

sesuatu yang aku hapal dari Rasulullah SAW'."
'# *'c;'S hii Sui loia kemudian berknta, "Demi Allah,

englrau ,"bor*oro mendatangkan bubi atasnya"). Imam Muslim
memberikan tambahan, |:la;,.it \f; (Jitu tidah maka alat alcan

mencambulonu).Dalarn riwayat Bukair bin Al Asyaj disebutkan , Nfi
,:6 ,!b U ,t*;-l rj-lti'rf !u;" {i*'ryr\ (demi Ailah, sungguh

ahr alran mencambuk punggungnu dan penrtmu atau engkau

mendatanglcan orang yang bersaksi untubnu atass hal ini). Dalam

riwayat lJbaid bin Umair disebutkan, {iu. U; & ,pli (h""d.ot*y,

englrau mendatangkan bulcti atas hal itu). Dalam riwayat Abu
Nadhratr disebutkarU 'ry|rA#- l$ $ika tidak alru alcan menjadikanmu

sebagai pelajaran).

*:, P Xr' ,J2 4, n ry ";6ii'5:,1 fupatrah di antara tramu

ada seseorang yang mendengamya dari Nabi SAW).Dalam riwayat

Ubaid bin Umair disebutkan, "AU t(*l;ii dk; 4 '6tH,a ga
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berangleat ke majlis Anshar, lalu bertanya kepada mereka). Dalam

riwayat Abu Nadhrah disebutkan, *ht url !,'li,tbi rt*Jdis Si ;,Sul

eii ui €fi fr( ,c^ii6 |oS;ei- gt;;o i,Sa tLx irililr ,j6 r,r-.r

OJkt-gt (Dia berkata, 'Tidakkah kalian mengetahui bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Permintaan izin itu tiga kali"?' Dia
berkata, 'Mereka kemudian tertawa'. Melihat itu, alu berkata,

'Saudara kalian datang menemui kalian dalam keadaan panic, lalu

lralian jwtru tertawa'.).

G.( iA (Jbai berkata). Ubai yang dimaksud adalah lbnu

Ka'ab. Dalam riwayat Muslim juga sama seperti itu.

i$ t;"l rl ,t ?jl I Qidak ada yang berdiri bersamaht,

kecuali orang yang paling muda di antara kaum). Dalam riwayat

Bukair bin Al Asyaj disebutkan, ti.l 6-'i li eGi Jt e;'?fr, lri
;b7 (demi Allah, tidak akan berdiri bersamamu kecuali orang yang

paling muda usianya dari kami. Berdirilah wahai Abu Sa'id).

I eui 'J'6 P, *V X', ,k ,;t'oi 'fr b?'6 (Atat kemdian

| *"rgobarkan kepada (Jmar bahwa Nabi SAW pernah bersabda

I t"f"rti itu). Dalam riwayat Muslim disebutkan , '* ,)t'c.l.i| 'rti'r:iii

| *y (Alat kemudian berdiri bersamanya pergi menemui (Jmar lalu

] bersata). Dalam riwayat Abu Nadhrah disebutkan, "Abu Sa'id

I berkata, tjiijl os e '&f Sti',lAy (Berangkatlah, aku adalah
I

I sekutumu dalam hulatman inl). Sedangfuan dalam riwayat Bukair bin

I o, Asyaj disebutkan, n' & I' j-; 'si*"ti ,"i!t'#'*5 ;r'dl
I ua i:& *t *V <Am berdiri hingga datang kepada (Jmar lalu

I berkata, 'Aku telah mendengar Rasulultah SAW bersabda demikian).

I para periwayat sepakat bahwa yang memberi kesaksian kepada

J nU" Musa di sisi Umar adalatr Abu Sa'id, kecuali riwayat Imam
I
I
I
I 
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Bukhu'i dalam Al Adab Al Mtfrad melalui jalur LJbaid bin Hunain,

yang menyebutkan, * jl, )W i tl U:#t -rJii i ,* iui luatra

berdiilah Abu Sa'id Al Khudri atau Abu Mas'ud bersamaht menuju

Umar). De,mikian disebutkan disertai keraguan. Sementara dalarn

riwayat Imam Muslim yang berasal dari Thalhatr bin Yahya, dari Abu

Burdah sehubungan dengan kisah ini disebutkan, ,l;. +i \ ;e'Stl
:J,6 isi+i *;ru;iEbt 6s ,lotf $ a*. gi'op * #t + ;)y

., . . . ,
Fllt 6 ri ,jri ,)tt ,,5'6 yg i ,St ,d :J'6 sc;*s'nt ,iF 6 etl6i $-

*3 * b, ,v A, ,Si"r |**,iri tr.r iA 6 -ifjr 63 U Y er
*v ?t,,J:r l' )*: ya;.| ;r, tt:t Ui;s )t ,qio^Jt 'it u- u; Jk
|r!rt ?tt |*16 * 't;* *tl 1, o(* ,i'6 ,:r{-i (umar berkata, 'Jika

dia mendapatkan bulai, malca ksmu mendapatinya di sisi mimbar sore

hari, tetapi jika tidak mendapatkan buWi, malca knmu tidak akan

mendapatinya. Ketilw sore hari Umar mendatanginya, dia berkata,

'Wahai Abu Musa, apa yang engkau katalan, apakah engkau telah

mendapatkannya?' Dia berkata, 'Benar, Wai bin Ka'ab'. Umar

berlrata, 'seorang yang adil'. Lalu Umar berkata, 'Wahai Abu Ath-

Thufail -4alam iwayat lain disebutlcan, "Wahai Abu Al Mundzir"-,
apa yang dikatakan orang ini?' Dia berknta, 'Alil mendengar

Rasulullah SAW bersabda demikian wahai lbnu Khaththab.

Janganlah engkau menjadi siksaan bagi sahabat'sahabat Rasulullah

SAW'. (Jmar berkata, 'Maha Suci Allah, ahr mendengar sesuatu,

maka aleu ingin memastiknn lcebenarannya' .).

Dennikianlah yang tercantum dalam jalur periwatan ini.

Thalhah bin Yahya adalah periwayat yang lemah. Adapun riwayat

mayoritas lebih tepat dianggap sebagai riwayat yang shahih. Namun,

ada kemungkinan untuk dikompromikan batrwa Ubai bin Ka'ab

datang setelah Abu Sa'id memberikan kesaksian.

Dalam riwayat Ubaid bin Hunain yang telah saya sebutkan

dalam k:rtab Al Adab Al Mufradterdapattarrbahan yang penting, yaitu
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bahwa Abu Sa'id atau Abu Mas'ud berkata kepada LImar, At e O;
'r, "j'i'oi'j"'rt;rt itsi ;; isr i'il L-i-'$') 6'i- *', p lu' .,J-
"r1; 'i o;16 ,g:'j \lb 6 t*3 |Jd {'oi["e ,n'3, * 'p 'i'os3l- * *.rrt
(Pada suatu hari kami keluar bersama Nabi SAW, dan beliau hendak

menuju Sa'ad bin Ubadah, sampai beliau mendatanginya dan

mengucapkalot salam namun tidak diberi izin, kemudian beliau

mengucapkan salam yang kedua dan belum diberi izin, lalu beliau

mengucaplcan salam yang ketiga dan tidak diberi izin. Beliau

kemudian bersabda, 'Kita telah menunaikan tanggung jawab kita'.

Setelah itu beliau pulang. Akhirnya Sa'ad memberi izin kepada

beliau).

Hal tersebut telah dinukil dari perbuatan Nabi SAW dan

perkataan beliau. Kisah Sa'ad bin Ubadah ini diriwayatkan oleh Abu
Daud dari hadits Qais bin Sa'ad bin llbadah secara panjang lebar

dengan makna yang sama. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dari Tsabit, dari Qais atau lainnya, sama seperti redaksi tadi.

.LlBazzar meriwayatkannya dari Anas tanpa keraguan. Ath-Thabarani

meriwayatkan juga dari hadits Ummu Thariq maula Sa'ad. Para

periwayat sepakat bahwa Abu Sa'ad menceritakan hadits ini dari Nabi

SAW. Kisah Abu Musa diriwayatkan dari beliau sendiri kecuali yang

diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwaththa' dari para

periwayat yang terpercaya dari Bukair bin Al Asyaj, dari Busr, dari

Abu Sa'id, dari Abu Musa, secara ringkas tanpa mengutip kisahnya.

Selain itu, Imam Muslim meriwayatkan dari Amrbin Al Harits

dari Bukair dengan panjang lebar dan ditegaskan dalam riwayatnya

bahwa Abu Sa'id telah mendengarnya langsung dari Nabi SAW.

Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat lain, 'ot ,Ai I ,SA

11, i ,# gl tjtn ,f W "bt & Et1; os (Abu Musa

berlwta, 'Apabila ada seseorang di antara kamu yang mendengarnya,
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maka hendalotya berdiri bersamaht'. Mereka kemudian berkata

kepada Abu Sa'id, 'Berdirilah bersamanya'.).

Sementara itu Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang

ganjil dengan berkat4 "Abu Sa'id meriwayatkan hadits tentang

meminta izin dari Abu Musa dan dia (Abu Sa'id) menjadi saksi bagi

Abu Musa di sisi Umar ketika itu. Dia menunaikan apa yang

dikatakan orang-orang di majlis itu kepada lJmar." Seakan-akan Ad-

Dawudi lupa nama-nitma mereka setelah itu. Oleh karena itu, dia

hanya menceritakannya dari Abu Musq karena dia sebagai pelaku

kisah. Namun Ibnu At-Tin menanggapinya de,ngan alasan menyelisihi

riwayat dalam kitab Ash-Shahih, karena dia berkata, "Aku

me,ngabarkan kepada Umar batrwa Nabi SAW mengatakannya'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi ini tidak terlalu tegas

menolak pendapat Ad-Dawudi. Hanya saja yang dijadikan pegangan

dalam menegaskan tentang hal itu adalah riwayat Amr bin Al Harits

melalui jalur yang diriwayatkan Imam Malik.

Kesimpulanny4 Abu Sa'id menyebutkan kisah Abu Musa

beberapa lama setelatr kejadian, karena orang-orang yang

meriwayatkan darinya tidak menyebutkannya. Di antara bagian kisah

Abu Abu Musa adalatr hadits yang disebutkan. Seakan-akan periwayat

ketika meringkasnya dan cukup menyebutkan hadits yang marfu',

maka dia menyimpulkan darinya batrwa Abu Sa'id menyebutkan

hadits itu dari Abu Mus4 tetapi dia mengabaikan bagian akhir dari

riwayat Abu Sa'id yang dinisbatkan kepada Nabi SAW tanpa

perantara. Hal ini termasuk cacat dalam meringkas hadits. Oleh karena

itu, siapa yang hanya menyebutkan sebagian hadits, hendaknya

meneliti yang seperti ini. Jika tidak, maka dia akan mengalami

kesalatran, se,perti menghapus sebagian redaksi hadits yang memiliki

kaitan kuat dengan kandungan hadits secara keseluruhan.

Ibnu Abdil Barr mengingkari merek a yang berpendapat batrwa

hadits ini hanya diriwayatkan Abu Sa'id dari Abu Musa. Dia berkata,
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"Sesungguhnya yang tercantum dalam kitab Al Muwaththa' dari

keduanya merupakan riwayat mereka yang banyak

mencampuradukkan hadits. "

Dia berkata di tempat lain, "Maksudnya, bukan berarti Abu

Sa'id meriwayatkan hadits ini dari Abu Musa. Bahkan maksudnya

dari Abu Sa'id tentang kisah Abu Musa."

Di antara mereka yang menyetujui Abu Musa dalam mengutip

hadits marfu'itu adalah Jundub bin Abdullah, seperti dikutip Ath-

Thabarani darinya dengan redaksi, e"*'i"oi'gii riis ioi osV-r 61

(Apabila salah seorang dari kalian minta izin tiga kali dan tidak diber

izin, malra hendalcnya dia pulang).

Jt6lr i)',Stt, (Ibnu Al Mubarak berkata). Ibnu Al Mubarak

yang dimaksud adalah Abdullah. Ibnu Uyainah adalah Sufyan yang

disebutkan pada sanad pertama. Maksud Imam Bukhari mengutip

riwayat mu'allaq ini adalah untuk menjelaskan bahwa Busr telah

mendengar langsung dari Abu Sa'id. Abu Nu'aim menyebutkannya

dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Al Hasan bin Sufyan, Hibban bin
Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak

menceritakan kepada kami." Demikian disebutkan penegasan tentang

itu dalam riwayat Muslim dari Affi An-Naqid. A1 Humaidi

meriwayatkannya dari Sufyan, Yazid bin Khushaifah menceritakan

kepada kami, aku mendengar Busr bin Sa'id berkata, "Abu Sa'id

menceritakan kep adaku. "

Ibnu Al Arabi menganggap musykil atas pengingkaran Umar

terhadap Abu Musa sehubungan dengan haditsnya tersebut, padahal

telatr terjadi hal serupa bersama Nabi SAW. Kejadian yang dimaksud

terdapat dalam hadits Ibnu Abbas yang panjang tentang kisah Nabi
SAW yang menjauhi istri-istrinya di bagian atas rumahnya. Dalam

hadits ini disebutkan bahwa setelah Umar meminta izin beberapa kali
dan baru diizinkan pada kali ketiga, maka ini sangat jelas ada dalam

redaksi hadits Imam Bukhari. Dia berkata, "Jawabannya, dia tidak
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memberi kepufusan tentangnya berdasarkan pengetatruannya, atau

mungkin Umar lupa kejadian yang dialaminya. Yang menguatkan hal

ini adalah perkataannya, 'Aku telah disibulJcan hansaksi di pasar-

pasar'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kejadian yang berlangsung pada

diri Umar tidak sama persis dengan kasus Abu Musa. Batrkan Umar

minta izin pada setiap kalinya dan tidak diizinkan, lalu dia pun pulang.

Ketika kembali pada kali ketiga, maka dia dipanggil dan diizinkan.

Redaksi riwayat Imam Bukhari yang dia sebutkan itu sangat jelas

mendukung apa yang saya katakan. Saya telah merangkum jalur-

jalurnya ketika menjelaskan hadits tersebut di bagtan akhir

pembahasan tentang nikah. Namun, tidak ada yang menyebutkan apa

yang dia klaim.

Kisatr Umar telah dijadikan dasar oleh mereka yang tidak

menerima khabar ahad @erita dari satu orang periwayat). Namun

yang be,nar tidak ada dalil yang mendukung hal ihr, karena Umar telah

menerima berita dari Abu Sa'id yang sesuai dengan keterangan Abu

Musa. Padahal kondisi ini belum mengeluarkarmya dari cakupan

khabar ahad. Hal ini juga dijadikan dalil bagi mereka yang

mengatakan berita dari orang yang adil secara sendirian tidak diterima

hingga digabung dengan yang lain, seperti halnya dalam kesaksian'

Ibnu Baththal berkata, "Ini adalatr kesalahan dari orang-orang

yang mengatakarurya dan ketidaktahuan terhadap madzhab Umar.

Disebutkan pada sebagian jalurnya bahwa umar berkata kepada Abu

Musa, 'Aku tidak menuduhmu (dusta), tetapi aku ingn agar manusia

tidak berani menceritakan hadits dari Rasulullah SAW'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tambahan ini terdapat

dalam Y,ttab At Muwaththa'dari Rabi'ah, dari sejumlah orang, dari

ulama-ulama mereka, bahwa Abu Musa ... lalu diceritakan kisah

tersebut dan di bagian aktrir disebutkan, "IJmar berkata kepada Abu

Musa, 'Saya tidak menuduhmu (berdusta), tetapi saya khawatir orang-
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orang membuat-buat cerita atas nama Rasulullatr SAW'." Kemudian

dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, "IJmar berkata kepada

Abu Musa, 'Demi Allah, sungguh engkau orang yang terpercaya

dalam meriwayatkan hadits Rasulullatr SAW, tetapi aku ingin meneliti

kebenararmya'."

Serupa dengannya dalam riwayat Abu Burdatr ketika Ubai bin

Ka'ab berkata kepada lJmar, *v b, d* !, )*t q*i ott S.rit l{i I
'$ir ;ti |*li *,',# tl ,i' iq ,Sut ;&j (,Janganlah engkau

menjadi silrsaan bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW." Dia berkata,

"Maha Suci Allah, sesungguhnya alu mendengar sesuatu dan ingin

men e lit i keb enaranny a).

Ibnu Baththal berkata, "Kesimpulannya, meneliti kebenaran

berita dari satu orang dilakukan karena bisa terjadi kealpaan atau

lainnya. Umar telatr menerima pula berita dari seorang pria adil
sehubungan dengan warisan istri dari diyat (denda pembunuhan)

suaminya, mengambil jizyah (upeti) dari orang-orang Yatrudi, dan

selain itu. Namun, dia terkadang meneliti kembali jika ada indikasi
yang menghanrskannya. "

Ibnu Abdil Bar berkata, "Mungkin juga orang-orang yang

baru masuk Islam ikut hadir sehingga dia khawatir bila di antara

mereka ada yang membuat-buat hadits atas nama Rasulullatr SAW,
baik dalam konteks positif maupun negatif. Oleh karena itu, Umar

ingin mengajari mereka bahwa siapa yang melakukan hal-hal itrn,

maka dia diingkari."

Sebagian meng$aim bahwa Umar tidak mengenal Abu Musa.

Oleh karena itu, Ibnu Abdil Barr berkat4 "Ini adalah perkataan yang

keluar tanpa pertimbangan dari orang yang mengucapkannya, karena

kedudukan Abu Musa di sisi Umar sangat masyhur."
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Ibnu Al Arabi berkat4 "Terjadi perbedaan pendapat hingga

mencapi sepuluh pendapat dalam memnahami sikap Umar yang

meminta bukti dari Abu Musa."

Dia menyebutkan pendapat-pendapat itu satu persatu, tetapi

umumnya saling berkaitan satu sama lain. Ia tidak lebih dari apa yang

sudatr saya paparkan sebelumnya.

Hadits marlu' di tempat ini dijadikan sebagai dalil yang

menjelaskan bahwa meminta izin itu tidak boleh lebih dari tiga kali.

Ibnu Al Arabi berkat4 "Kebanyakan ulama berpendapat seperti itu,

dan sebagian mereka berkata, 'Jika tidak didengar, maka boleh

melakukannya lebih dari tiga kali'."

Satrnun meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dari Malik, dia

berkata, "Saya tidak suka meminta izin lebih dari tiga kali, kecuali

diketahui bahwa permintaan izinnya belum didengar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah pendapat paling shahih

dalam madzhab Asy-Syaf i.

Ibnu Abdil Bar berkata 'Diperbolehkan secara mutlak

meminta izin lebih dari tiga kali. Hal itu berdasarkan perintah untuk

kembali setelatr melakukannya tiga kali adalatr dalam konteks mubah

dan keringanan bagi yang minta izin. Barangsiapa minta izin lebih

dari tiga kali, maka tidak dilarang."

Dia juga berkat4 '?ermintaan izin adalah mengatakan, 'As-

salaam alailatm, apakatr aku boleh masuk'?" Demikian yang dia

katakan. Namun, tidak ada kete,ntuan menggunakan kalimat tersebut.

Ibnu Al Arabi menyebutkan bahwa jika menggunakan kata 'izin',
maka tidak diulangi, dan jika me,nggunakan kata yang lain maka boleh

diulangi. Dia berkata, 'T.{amun pendapat paling benar adalah tidak

diularg."

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan nukilan Al
Maziri tentang hal itu. Imam Butfiari menyebutkan dalam krtab Al

IO2 - TATHUL BAARI



Adab Al Mufrad dari Abu Al Aliyah, dia berkata, "Aku datang kepada

Abu Sa'id seraya mengucapkan salam, tetapi tidak diizinkan.

Kemudian aku memberi salam dan tidak diizinkan. Aku pun menjauh

ke safu tempat, lalu seseorang keluar dan berkata, 'Masuklah'. Aku
kemudian masuk dan Abu Sa'id berkata kepadaku, 'Ketahuilah,

sekiranya engkau melebihkan 
-maksudnya, 

dari tiga kali- maka

kamu tidak diizinkan'."

Terjadi perbedaan tentang hikmatr pembatasan salam tiga kali.
Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib,
'?ertama adalah untuk perrberitahuan, kedua adalatr untuk negosiasi,

dan ketiga adalatr untuk memutuskan diberi izin atau tidak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disimpulkan dari perbuatan Abu
Musa 

-dimana 
pertama dia menyebutkan nama, kedua menyebutkan

nama panggilan, dan ketiga nasabnya- bahwa yang pertama adalah

pokok, kedua jika mungkin terjadi kesamaran bagr yang dimintai izin,
dan ketiga jika ada dugaan kuat orang itu telah mengetatruinya."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian ulama berpendapat bahwa

dasar tiga kali minta izin adalatr firman Allah dalam suratr An-Nuur
ayat 58, iiJ' ';k j ,;;ti &qt'&i; ;;iir Eiiu;- tri,t ;;-$t qli s-

yt'; t X & fro, orang-orang yang beriman, hendaklah budak-

budak fielaki dan wanital yang lwmu milibi, dan orang-orang yang
belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga lcali

[dalam satu haiJ)."

Dia juga berkat4 "Tetapi ini tidak masyhur berkenaan dengan

ayat tersebut. Hanya saja mayoritas atrli tafsir sepakat mengatakan
yang dimaksud tiga kali pada ayat itu adalatr tiga waktu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan,Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Muqatil bin Hibban, dia berkata, ci ;;l'^!i1t t&ilr 'U >V3'ol g;.

Uf 6 lt tn,u ,lr;f t irii ,g!1 *oiea-'r,g; Fi ,a;L t* yV
Uyi ,o\1 * lz,i ij e 6: uvyc V'):, tf;s, rt" ,y,'A 1l as
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(Telah sampai kepada kami bahwa seorang laki-laki Anshar dan

istrinya Asma' binti Martsad membuat suatu jamuan maknnan.

Orang-orang pun masuk tanpa izin. Asma' lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, alanglmh burulcnya hal ini. Sungguh hamba sahaya

seseorang masuk tanpa izin kepadanya saat dia bersama istrinya

dalam satu kain', makn turunlah ayat tersebut).

Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad

yang kuat dari hadits Ibnu Abbas, bahwa dia pemah ditanya tentang

meminta izin dalam tiga aurat (waktu-waktu yang biasanya digunakan

untuk menyendiri dan aurat banyak terbuka) tersebut, maka dia

berkata, "sesungguhnya Allah sangat tertutup dan menyukai

perbuatan menutup diri. Manusia saat itu tidak memiliki penutup di

pintu-pintu mereka. Terkadang seseorang didatangi secilra tiba-tiba

oleh pelayarulya atau anaknya sementara dia bersama istrinya. Oleh

karena itu, mereka diperintahkan untuk meminta izirrpada tiga waktu

yang dianggap aurat tersebut. Lalu Allah melapangkan rezeki dan

mereka membuat penutup dan tirai, maka orang-orang pun

menganggap Allah telah mencukupi mereka dengan hal itu dari apa

yang diperintahkan-Nya. "

Dinukil pula melalui jalur yang shahih dafl Ibnu Abbas, dia

berkata, "Kebanyakan manusia tidak mengamalkannya. Namun, aku

memerintahkan pelayan perempuanku agar minta izin masuk

kepadaku."

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Apabila pemilik rumah mendengar ada orang yang meminta

izin untuk masuk baik satu kali, dua kali, maupun tiga kali,

maka dia boleh tidak memberinya izin, selama dia disibukkan

oleh urusan agama atau dunia.

2. Orang yang memiliki ilmu bisa saja tidak mengetahui beberapa

ilmu yang diketahui orang yang lebih rendatr darinya.
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Ibnu Baththal berkata, "Bila hal seperti itu terjadi pada diri
IJmar, lalu bagaimana lagi dengan orang-orang selainnya?"

3. Barangsiapa yakin akan bebasnya seseorang dari hal-hal yang

dikhawatirkannya dan dia tidak akan tertimpa perkara yang

tidak disukai, maka boleh dipakai bercanda meski belum

diberitahukan kepadanya tentang perkara yang

menenangkannya. Namun, syaratnya tidak boleh terlalu lama

dalam bercanda agar tidak menjadi sebab memperlama

gangguan terhadap seorang muslim, seperti yang dilakukan

kaum Anshar terhadap Abu Musa RA. Sedangkan

pengingkaran Abu Sa'id terhadap mereka, dipahami bahwa dia

memilih yang lebih utama, yaitu segera menghilangkan apa

yang menimpanya.

14. Apabila Seseorang Dipanggil diundang,lalu Dia Datang,
Apakah Dia harus Meminta lzin?

t'I,t * ,4t f ;;:; 
"j 

I gt, oip e;ti *W ,Ss,

.ts! * :,lu|;:
Sa'id berkata dari Qatadah, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Itu adalah izinnya."

i? (?i $,tf, U'k .?'Lj \t l';^L $t- # t $L
:Jv & iui *;i;.:; ,rj'* **'E?l \t U. ,-L ell 

^;tt

(t:Ju",Sfi e4 *i h{"h, * }ot Jy_,'t'&;
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fj:i:u |€*,u'# iti "j'g\u 
^ilar ,y( "At ,:-D

6246. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Umar bin Dzarr

menceritakan kepada kami, Muhammad bini Muqatil menceritakan

kepadaku, Abdullah mengabarkan kepada kami, Umar bin Dzarr

mengabarkan kepada kami, Mujatrid mengabarkan kepada kami dari

Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku masuk bersama Rasulullah SAW

dan beliau mendapati susu dalam gelas. Beliau lalu bersabda, 'Wahai

Abu Hirr, pergilah temui ahli shuffah dan panggillah merelm untuk

menemuiku'." Dia berkata, ".,qku kemudian mendatangi mereka dan

memanggil mereka. Mereka pun datang dan meminta izin, lalu

diizinkan dan mereka pun masuk."

Keterangan Hadits:

(Apabila seseorang dipanggil diundang lalu datang apaknh

dia harus minta izin?). Maksudnya, atau cukup undangan tersebut

sebagai izinrrya?

'&3 # h' ,rp dt f i;-j 4* e,,, d *i;usyW J:,
lit S iSG lOrn Sa'id berkata dari Qatadah, dari Abu Rafi', dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ia adalah izinnya").

Demikian redaksi yang diriwayatkan mayoritas ulama. Sementara

dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan, "S;/u'bah berkata." Namun

versi pertama lebih akurat. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam

kitab Al Adab Al Mufrad dan Abu Daud melalui jalur Abdul A'la bin

Abdul A'la, dari Sa'id bin Abi Arubah. Al Baihaqi juga meriwayatkan

dari jalur Abdul Wahab bin Atha', dari Ibnu Abi Arubah.

Adapun redaksi riwayat Imam Bukhari adalah, i'bi gi ri1

* ,li:St 't;W (Apabita salah seorang kamu dipanggil, lalu

.ti-,-$ ,d otlu rritli,u

u!r
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datang bersama uhtsan, maka itu adalah izinnya). Sedangkan redaksi

Abu Daud sama sepertinya disertai tambahan, flr! J! (kepada jamuan

mal<anan).

Abu Daud berkata, "Qatadah tidak pemah mendengar dari Abu

Rafi'."

Demikian dalam Al-Lu'lu'i dari Abu Daud. Adapun

redaksinya dalam riwayat Abu Al Hasan bin Al Abd, "Disebutkan

batrwa Qatadatr tidak pernah mendengar sesuatu dari Abu Rafi."

Begitu yang dia katakan. Namun, terbukti dia pernah mendengar

darinya dalam hadits yang akan disebutkan dalam Shahih Bukhari

pada pembahasan tentang tauhid, dari riwayat Sulaiman At-Taimi,

dari Qatadah, bahwa Abu Rafi' menceritakan kepadanya. Disamping

itu, hadits ini memiliki hadits penguat yang diriwayatkan Imam

Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari Muhammad bin Sirin,

dari Abu Hurairah dengan redaksi, f\1 Silt JY $) ,)*, (Urut"n

seseorang kepada seseorang merupakan izinnya). Dia meriwayatkan

pula hadits penguat lainnya dengan sanad yang mauquf dari [bnu

\{as'ud, dia berkata, uJit '# h}t 'd?t 
'il @pabita seseorang

diundang, maka itu adalah izinnya). Ibnu Abi Syaibatt

meriwayatkarurya dengan sanad yang marfu'.

Al Mundziri berpegang dengan perkataan Abu Daud, maka dia

berkata, "Imam Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq karena

stafusnya munqathi'."

Sekiranya hadits iru munqathi' dalan pandangannya, maka

akan disebutkan dalam bentuk mu'allaq dan menggunakan redaksi

lang menunjukkan bahwa riwayat tersebut lemah seperti yang biasa

,,lia lakukan. Dia biasa menggunakan redaksi tegas yang menunjuk&an

ke-shahih-an riwayat apabila sanad-nya shahih dari periwayat dalam

riwayat mu'allaq, seperti pada pembahasan tentang zakat, "Thawus

berkata: Mu'adz berkata", lalu dia menyebutkan atsar, padahal
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Thawus tidak pernatr bertemu Mu'adz. Demikian pula jika periwayat

setelah orang yang disebutkannya tidak masuk kriterianya, seperti

pada pembahasan tentang bersuci, dia berkatl, "Bahz bin Hakim

berkata: Dari bapaknya, dari kakeknya." Apabila riwayat disampaikan

dari orang yang tidak sesuai kriterianya, maka digunakanlah kata yang

menunjuk*an kelemahan, seperti yang dia lalcukan pada pembahasan

tentang nikah, "Disebutkan dari Muawiyah bin Haidah", lalu dikutip

hadits secara lengkap.

Muawiyah adalah kakeknya Bahz bin Hakim, sepeni telah

saya terangkan.

Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Mujahid dari

Abu Hurairah, dia berkata, rtr{ku masuk bersama Rasulullah SAW dan

beliau mendapati susu dalam gelas. Beliau lalu bersabda, 'Wahai Abu

Hirr, temuilah ahli shuffah dan ajaklah mereka untuk menemuiku'."

Dia berkata, "Aku kemudian datang dan memanggil mereka hingga

rnereka pun datang lalu mereka meminta izin dan diizinkan. Setelah

itu mereka masuk." Imam Bukahri hanya menyebutkan bagian ini,
karena itu yang dia butuhkan di tempat ini. Dia mengutipnya pada

pembahasan tentang pembebasan budak dengan lengkap seperti yang

akan disebutkan. Secara zhahir, ia bertentangan dengan hadits

pertama, sehingga tidak bisa menyatakan hukumnya secara tegas.

Al Muhallab dan yang lain telah berusaha mengompromikan

hadits tersebut dengan cara memahaminya dalam keadaan yang

berbeda. Apabila jarak waktu antara undangan dan kedatangannya itu

larna, rnaka perlu meminta izin. Demikian pula jika waktunya tidak

lama, tetapi orang yang dipanggil berada di tempat yang perlu

merninta izin menurut kebiasaan. Jika tidak demikian, maka tidak

perlu meminta izin.

Ibnu At-Tin berkata, "Barangkali yang pertama adalah untuk

orang yang tidak memiliki perkara yang perlu dimintai izin.
Sedangkan yang kedua adalah untuk kondisi yang berbeda. Adapun

I

1
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minta izin untuk setiap keadaan merupakan sikap yang lebih hati-

hati."

Ulama lain betkata, "Apabila orang yang dipanggil itu hadir

bersama ufusan, maka cukup dengan permintaan izin utusan itu, atau

cukup dengan meminta izin untuk bertemu. Namun, jika dia datang

lebih akhir daripada sang utusan, maka perlu merninta izin."

Inilah cara penggabungan yang dilakukan Ath-Thahawi. Dia

berdalil dengan kalimat dalam hadits keduq "Merelra datang dan

meminta izin." Hal ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak datang

bersama mereka, karena jika dia datang bersama-sam4 maka akan

dikatakan, "Kami datang".

15. Mengucapkan Salam kepada Anak Kecil

,b'; $ a?nt *>, #! i ,/ *';4t 7t'* )* f
iii- *:r rlLi,it 'u'dt ot< ,iu:, # # p*

6247. Dari Sayyar, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik
RA, batrwa dia pernah melewati anak-anak dan mengucapkan salam

kepada mereka seraya berkat4 'Nabi SAW biasa melakukannya."

Keteransan Iladits:

Kata 'bab' tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Hal ini
menunjukkan bahwa Imarn Bukhari seakan-akan membuat judul bab

ini unhrk membantah mereka yang berpendapat bahwa memberi salam

kepada anak kecil itu tidak disyariatkan, karena menjawab salam

edalah wajib dan anak kecil bukan termasuk orang yang terkena

kewajiban.
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Asy'ats, dia berkata, "Al
Hasan berpendapat untuk tidak mengucapkan salam kepada anak

kecil." Sementara dari Ibnu Sirin disebutkan bahwa dia mengucapkan

salam kepada anak kecil, tetapi tidak memperdengarkannya kepada

mereka.

)* C (Dari Sayya) Sayyar yang dimaksud adalah Abu Al

Hakam yang masyhur dengan namanya serta nama panggilannya.

Pada umumnya disebutkan seperti ini dari Sayyar Abu Al Hakam. Dia

adalatr Anazi Wasithi yang termasuk tingkatan Al A'masy. Dia

meninggal lebih dulu satu tatrun atau lebih daripada gurunya Tsabit Al
Bunani. Dalam kttab Shahihain hanya hadits ini yang diriwayatkan

dari Tsabit.

AlBazzar berkata, "Salyar tidak mengutip dengan sanad yang

bersambung dari Tsabit dan selainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Syu'bah yang berasal

darinya termasuk riwayat orang-orang yang setingkat. Syu'bah sendiri

telah meriwayatkan langsung sejumlah hadits dari Tsabit. Namun

terkesan seakan-akan Syu'bah tidak mendengar hadits ini langsung

dari Tsabit sehingga butuh perantara antara keduanya. Syu'bah

meriwayatkan pula dari periwayat lain yang bemama Sayyar 
-yaitu

Ibnu Salamah Abu Al Minhal- tetapi bukan dia yang dimaksudkan di

tempat ini. Namun, kami belum menemukan riwayafirya dari Tsabit.

An-Nasa'i meriwayatkan hadits dalam bab dari Ja'far bin

Sulaiman dari Tsabit dengan redaksi yang lebih le,ngkap, yaitu, O'e

'g:1,:: *'e;i 14* &'# rr:e.,lr ;ri rY."i *v\, & yt lr r

r-4 *Ai (Rasulullah SAW biasa mengunjungi kaum Anshar dan

mengucapkan salam kepada anak-anak mereka serta mengusap

lrepala-kepala mereka dan mendoakan mereka). Hal ini menunjul'r&an

bahwa perbuatan tersebut berulang kali beliau lakukan. Berbeda

dengan redaksi dalam bab di atas,'S # ** ,* 7 (Beliau SAW
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melewati anak-anak lalu mengucapftnn salam kepada mereka). Ini
menunjukkan bahwa beliau tidak melat<ukannya berulang kali. Selain

lrq saya belum menemukan tentang nama anak-anak yang dimaksud.

Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud meriwayatkannya

dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dengan kata irtl,ii sebagai

Banti kata irtilT. Sementara Ibnu As-Sunni dan Abu Nu',aim dalam

btab Amal Yaum wa Al-Lailalr menyebutkan dari utsman bin Mathar,

dari Tsabit dengan redaksi, 'o* s-'# i*, iJui (netiau kemudian

fursabda "As-salam alailarm, wahai anak-anak"), tetapi Utsman bin

Mathar adalatr periwayat yang lemah.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Humaid dari Anas

dengan redaksi, il.3 pcir' d i)r'o ,5?r',;r1 *v h, e',4t q r#\
iCl, *tG ,qb (Nabi SAW sampai kepada kami dan aku berada

fursama beberapa orang anak, maka beliau mengucapkan salam

b,epada kami, lalu beliau mengutusku membawa surat). Dalam bab

:nenjaga ratrasia dan juga dikutip Imam Bukfiari dalam kttab Al Adab

.at Mufradsama seperti di atas dengan redaksi, l$b|Wb* ,lt
'*i ,P nJ,i .e-Y, e'*i ,hs e ,*3b $ementara kami

adalah anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada knmi, dan

yliau mengutuslu untuk suatu keperluan, lalu beliau duduk di jalan

aenunggulru hingga alat kembali).

Ibnu Baththal berkata "Mengucapkan salam kepada anak-anak

merupakan bentuk latihan bagi mereka a3ar terbiasa melakukan adab-

d,ab syariat. Hal ini juga bisa menghilangkan sifat angkutr dari orang-

,,rang yang lebih tua dan menjadikan mereka lebih tawadhu' serta

hah-lembut."

Abu Sa'id Al Mutawalli berkata dalam P,rtab At'Tatimmah,

tsarangsiapa mengucapkan salam kepada anak kecil, maka dia tidak

rajib menjawab, karena anak kecil tidak dibebani kewajiban. Namun,
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wajib bagi wali anak itu memerintahkan si anak untuk menjawab

salam agar terbiasa melakukannya. Jika seseorang mengucapkan

salam kepada sekelompok orang yang ada anak kecilnya, lalu yang

menjawab salam hanya anak kecil tersebut, maka jawaban ini tidak
menggugurkan kewajiban mereka untuk menjawab salam."

Pernyataan seperti ini dikemukakan juga oleh gurunya (Al

Qadhi Husain) namun dibantatr oleh Al Mustazhhari.

An-Nawawi berkat4 '?endapat yang paling shahih adalah

bahwa jawaban salam anak kecil itu tidak mencukupi. Sekiranya anak

kecil lebih dahulu mengucapkan salam, maka bagi orang yang baligh

wajib menj awab salamnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dikecualikan dari salam kepada

anak kecil, apabila anak itu sangat tampan sehingga dikhawatirkan
memberikan salam kepadanya dapat menimbulkan fitnah. Dalam
kondisi seperti itu, salam tidak disyariatkan terutama bila dia
mendekati masa baligh."

16. Laki-Iaki Mengucapkan Salam kepada Perempuan dan
Perempuan Mengucapkan Salam kepada Laki-laki

:JG -p * 
"j 

* t)* "j it$:', lk",i l' |'? t::L

St'U'; ")* tl L;g ,Su rf) ii .-,;:-;, t;- L'i &
,rl4 G L:yi./1rr Jrrf 'u LU --y-*;lL. ,W- Gta:

,1i, ';tj 6,at e;1Jt ,4b rip , # 'u'yb Tf.{,
."1;!5t* ll ,s"l,i t) E V c, ,*l"u ;r, ,*'^l:irI

6248. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepadu n"*r,
Ibnu Abi Hazimmenceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Sahal,
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.,.,, i.de dl)l

dia berkata, "Kami bergembira pada hari Jum'at. Aku berkata kepada

Sahal, 'Kenapa?' Dia berkata, 'Ada orang tua di antara kami

mengirim ke Budha'ah 
-kebun 

kurma di Madinalr- lalu mengambil

akar silq (sejenis ubi untuk sayuran) dan meletakkannya di periuk, lalu
menghaluskan biji-bijian gandum. Apabila kami selesai shalat Jum'at,
rnaka karni kembali dan mengucapkan salam kepadanya, maka dia

menghidangkannya kepada kami dan kami bergembira dengannya.

Tidaklah kami istirahat siang dan tidak pula makan siang, kecuali

setelatr shalat Jum' at."

* oi'*U)!1 ,r';11 6?l ar *F 6?l $.1r, ;1 e*
\, * y,i;;j6 ,U6 ii; irr €hrk)b',*,#11 * /.
#j ,*,Uu .i)tur g:tL'r;- *; trl ,;k)t U ,'rL') p

\. ', t. t t '
ntt J;) *j .,st 'l t1 cj a:;-ri iy*l'

.'nk;:,?st\t;r".itJ,Jrt3 "i; JGi .'& ut:

624g.Ibnu Muqrtit -*..ritakan kepada kami, Abdullah
nengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari

-{z-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdunahman, dari Aisyatr RA, dia
berkat4 "Rasulullah SAIY bersabda, 'Wahai Aisyah, ini Jibril
sengucaplran salam kepadamu'." Dia berkata" *r{5ku bakala, 'Wa
alaihissalaam warahmatullaah (salam dan ratrmat Allah atasnya),

Engkau melihat apa yang kami tidak lihat'." Maksudnya adalatr

Rasulullatr SAW.

Riwayat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh
Syr'aib.

,tb colt

.*t
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Yunus dan An-Nu'man berkata dari Az-Zuf.ti, "'Wa

barakaatuhz (dan keberkahan-Nya)."

Keterangan lladits:

Dengan judul bab ini, Imam Bukhari mengisyaratkan bantahan

terhadap riwayat Abdtxrazzaq dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi
Katsir, "Telah sampai berita kepadaku bahwa laki-laki tidak disukai

mengucapkan salam kepada kaum perempuan dan perempuan tidak
disukai mengucapkan salam kepada laki-laki." Namun, hadits ini
munqathi' (sanadnya terputus) atat mu'dhal (dua periwayat terputus

secara berurut dalam sanadnya). Adapun maksud dibolehkannya

mengucapkan salam di sini adalatr ketika aman dari fitnah.

Imam Bukhari juga menyebutkan dua hadits yang disimpulkan
darinya tentang bolehnya laki-laki mengucapkan salam kepada
perempuan, dan sebaliknya. Masalah ini telah disebutkan dalam satu

hadits, tetapi tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Oleh karena
itu, dia hanya membatasi dengan riwayat yang sesuai dengan

kriterianya. Namun, ia memiliki hadits penguat dari hadits Jabir yang

diriwayatkan Imam Ahmad.

Al Hulaimi berkat4 "Nabi SAW terpelihara dari fitnah.
Barangsiapa yakin dirinya selamat dari fimah, maka boleh
mengucapkan salam. Sedangkan yang tidak yakin, maka lebih baik
diam."

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kttab Amal Yaum wa Al-
Lailah dari hadits Watsilah secara marfu', ';Li \j o(3t & Jelr j3-

)E1, uVir3t (Laki-taki mengucapkan salam kepada perempuan dan

perempuan tidak mengucapkan salam kepada laki-laki). Sanad hadits

ini lemah. Selain itu, diriwayatkan dari hadits Amr bin Huraits redaksi

hadits yang sama, tetapi hanya sampai kepadanya dan sanad-nya
jayyid.

IL4 _ FATHUL BAARI



Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari hadits Ummu Hani',

,1i, 'c.J,.l:j ,#- $t'&t * b, ,P 4t'*t (Aht datang kepada

\abi SAW lrctilu sedang mandi, maka alat mengucaplcan salam

kcpada beliau'1.

Selanjutnya Imam Buf&ad me,nyebutkan dua hadits. Hadits

p,ertarna adalah hadits Sahal tentang ormg tua yang menyiapkan

hidangan setelatr shalat Jum'at.

Qv *j i! @nu Abi Hazim). Ibnu Hazim yang dimalcsud

adalah Abdul Aziz.Nama Abu Hazim adalah salamatr bin Dinar.

yliit ?|-tF r* |X-rrt biasa bergembira pada hari Jum'at)'

Dalan riwayat Al Kasymihani disebutkan 9i, Sudah disebutkan dalam

pembatrasan tentang Jum'at dari jalgr lain dari Abu Hazim de,lrgan

rcdaksi, z;llir ii- ,P rk lXamt mengharapkan hari Jum'at). Latu

disebutkan sebab hadits, kemudian dia berkata di bagian akhir, t;$ &
J.1 rKami bergembira karena hal itu1.

rls :P.eli @n berkata kepada Sahal, "Kenapa? '). Orang

lang berkata di sini adalah Abu Hazim, periwayat hadits ini.

Sedangkan yang menjawab adalah Sahal.

')yit V) U'C (Ada seorang tua di antara kami). Pada

pembalrasan tentang Jurn'at disebutkan dengan ka,m- all $eorang

wrempuan). Namun, saya belum menemukan keterangan tentang

ermanya.

-|bt ,)l bj Men7irin ke Budha'ah). Kata budhaa'ah ada

lmg meriwayatkannya dengan huruf ba' yang diberi tanda knsrah

t'fudhaa'ai). Ada juga yang meriwayatkannya dengan htxuf shad-

*)"J'.'SX ,Al 'it ig (Ibnu Maslamah berkata, "Pohon

&,,ila di Madinah'). orang yang berkata di sini adalatr Abdullah bin
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Maslamah (guru Imam Buk*rari pada riwayat ini, yaitu A1 Qa'nabi).
Kata budhaa'ah ditafsirkan dengan pohon kurma di Madinah. Yang

dimaksud dengan pohon kurma di sini adalah kebun. Oleh karena itu,
dibawakan silq (sejenis ubi untuk sayuran) dari kebun itu. Pada

pembahasan tentang Jum'at telah disebutkan bahwa ia adalah ladang

pertanian milik perempuan tersebut. Sedangkan yang lain menafsirkan

batrwa ia adalatr tempat tinggal bani Sa'idah. Di sana terdapat sumur

yang terkenal dan terdapat pula harta di antara harta-harta kota

Madinah. Hal serupa dikatakan juga oleh Iyadh. Sedangkan maksud

'harta' di sini adalah kebun.

Al Ismaili berkat4 '?ada hadits ini terdapat penjelasan bahwa

sumur budha'atr adalah sumur di dalam kebun."

Ini menunjukkan perkataan Abu Sa'id dalam haditsnya - yang

diriwayatkan para penulis kitab As-Sunan- bahwa kain-kain
pembalut haid dan selainnya telah dilemparkan ke dalam sumur itu. 

l

Pada awalnya kain-kain tersebut dilemparkan dalam kebun, lalu
dibawa air hujan ke dalam sumur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Daud menyebutkan dalam

l<rtab As-Sunan bahwa dia melihat sumur budha'ah dm tanamarurya

serta melihat airnya. Dia memaparkan semua itu dalam pembahasan

tentang bersuci dalam l<rtab Sunan-nya. Ath-Thatrawi mengklaim

bahwa air di tempat itu mengalir. Hal ini dia kutip dari Al Waqidi.

):t3, e (Dalam periuk). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, rr+tt ,.1.

Tf{, (Dan menghaluskan). Maksudnya, menumbuknya

hingga halus seperti yang telah disebutkan pada pembahasan tentang

Jum'at.

Al Khaththabi berkata, "Kata karkarah artinya menumbuk dan

menghaluskan. Asalnya adalah al karr. Harakat tasydid menunjulJcan

berulang-ulanglya aktivitas kayu penumbuk ketika menumbuk.
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Terkadang pula kata karkarah diartikan suara seperti gemerincing.

Kata lcarkarah jugabermakna kerasnya suara tertawa hingga terkesan
jelek.

.a
hA 'U ?V (Biji-bijian dari gandum). Pada pernbahasan

tentangium'at dijelaskan bahwa ia adalah segenggam gandum.

,N U) (bnu Muqatit) Ibrn Muqatil yang rtimalksud adalah

Muhammad dan Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak.

Pr-ft *ff" ti- }-* {:e'z::,tO 6- (Wahai Aisyah, ini Jibril

membacakan salam kepadamu). Hal ini sudah dijelaskan pada

pembahasan tentang Manaqib fteutamaaa-keutamaan). Ibnu At-Tin
me,nyebutkan batrwa Ad-Dawudi menanggapinya senrya berkat4
?ara malaikat tidak disebutkan sebagai laki-lalci. Hanya saja Allah
menyebutkan mereka dalarn bentuk mudzakhar fienis laki-laki)."

Untuk menjawab hal ini, sesungguhnya Jibril biasa datang

kepada Nabi SAW dalam wujud laki-laki, seperti yang sudatr

dipaparkan pada perrbatrasan tentang awal mula turunnya wahyu.

Ibnu Baththal berkata dari Al Muhallab, "Salam dari laki-laki
terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki diperbolehkan

lika aman dari fitnatr."

Ulama madztrab Maliki menrbedakau antara p€re,mpuan yang
rnasifi muda dan perempuan yaog sudah fu4 sebagai upaya menutup

pintu kerusakan. Namun Rabi'ah tidak merrperbolehkan hal itu secara

mutlak. Menurut ulama Kufatr, perempuan tidak disyariatkan memulai
salam kepada kaum laki-laki, kare,na perempuan tidak diizinkan
dzan, qamat, dan mengeraskan bacaan shalat.

Mereka juga berpendapat, bahwa mereka yang dianggap

:eahram dikecualikan dari larangan itu. Perempuan boleh
mengucapkan salam kepada laki-laki yang menjadi malrarnnya.
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Al Muhallab berkata, "Hujjatr Imam Malik adalah hadits Sahal

dalam bab ini. Sesungguhnya kaum laki-laki yang mengunjungt

perempuan itu dan diberi makan olehnya, bukan termasuk

mahramnya."

Al Mutawalli berkata, "Jika seorang laki-laki memiliki istri,

atau perempuan mahram, atau perempuan budak, maka hukumnya

sama se,perti hukum salam laki-laki kepada laki-laki lain. Sedangkan

jika perempuan itu bukan mahramnya, maka perlu diperhatikan; jika

dia cantik dan dikhawatirkan me,nimbulkan fihah, maka tidak

disyariatkan memulai salam kepadanya dan tidak pula menjawabnya.

Seandainya salah satunya memulai salam, maka yang lainnya tidak

disukai menjawabnya. Jika perempuan itu sudah tua dan tidak

menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan."

Kesimpulan perbedaan pendapat ini dengan pendapat madzhab

Maliki adalatr penjelasan tentang perempuan yang masih muda apakalt

cantik atau tidak, karena kecantikan merupakan sumber fimah.

Apabila dalam suatu majlis ada laki-laki dan perempuan, maka

diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka semua jika

dianggap aman dan tidak menimbulkan fitnah.

i6€ ti ,',tl!Jt ;p itwhtl ,-rti J,6j |*5 &.r3 (Riwayat ini

dinukil juga oleh Syu'aib. Yunus dan An-Nu'man berkata dari Az-

Zuhri, "Dan keberkahan-Nya"). Mengenai riwayat Syu'aib telalt

diriwayatkan dengan sanad yang maushul oleh Imam Buk*rari pada

pembatrasan tentang kelembutan hati. Sedangkan tambahan dari

Yunus 
-yakni 

Ibnu Yazid- sudah dipaparkan sebelumnya dalam

hadits secara maushul pada pembahasan tentang keutamaan.

Sedangkan riwayat An-Nu'man 
-yalari 

Ibnu Rusyd- telah dinukil

dengan sanad yang maushul oleh Ath-Thabarani dalam l<rtab Al
Mu'jam Al Kabir dan kami menemukannya dengan sanad ymg
ringkas dalam Juz'u Hilal Al Haffar.
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Al Ismaili berkat4 "Kami meriwayatkan kepadanya dari hadits

Ibnu Mubarak dengan redaksi, KT" (dan keberpahan-Nya)." Dia

menukilnya dari Abu Ibratrim Al Bunani dan dari Hibban bin Musa,

keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubarak. Demikian juga

yang dikatakan Uqail dan ubaidillatr bin Abu Ziyad dart Az-zlthi.

17. Apabila Ditanya "Siapa?' Lalu Dijawab,'3Aku."

,r3(I,it i p'*'e$:"r gtJt *',;.'?q S.)t itsL
*i ib iu' & 1, |4 ,i'tiii; ilr ,f ) f$ |-j"r-, :Jv

:JtJ .6 ,'& $i ;1 :Jt;, ,,+Qt ti ,,rj & orr 4-\ ;
.wf 'fk .6 6

6250. Abu A1 Walid Hisyam bin Abdul Malik menceritakan

kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Al Munkadir, dia berkata: Aku mendengar Jabir RA berkata, "Aku

pernah datang menemui Nabi sAW untuk mengurusi utang ayahku.

lalu aku mengetuk pinfu, maka beliau pun bertanya,'Siapa?' Aktt

.jawab, 'Aku'. Beliau berkatq 'Alat, alu'. Seakan-akan beliau tidak

menyukai jawaban itu."

Keteransan Iladits:

(Bab apabila ditanya "siapa?" lalu dijawab, "alan'")

Iarnpalary4 Imam Bukhari tidak memastikan hukumnya karena

r.dits ini tidak secara jelas menunjukkan bahwa ha itu makruh.

,-J J ou f; e Pt{P il' ;* ,}'t i1 @t" datang

wnernui Nabi SAW untuk mengurusi utang ayahht). Penjelasan
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tentang hal ini telatr dipaparkan pada pembahasan tentang jual beli

yang diriwayatkan dari jalur lainnya secara panjang lebar.

t "-1. iirji3--i (Lalu alcu mengetuk). Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam riwayat inayoritas periwayat. Dalam riwayat Al
Mustamli dan As-Sarkhasi disebutkan dengan redaksi, Liln (Latu

alcu mendorong). Dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan dengan

redaksi, ./L;tt U:*i (Lalu alat memuhtl pintu), ini menguatkan

riwayat yang menggunakan redaksi, cjitl-j (Lalu alat mengetuk).

Dalam jalur periwayatan lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim

disebutkan,'nL:'i *vh, ,P ,;t sv Ull;:"t (Alar meminta izin untuk

menemui Nabi. SAW). Dalam.nwlVat lainnya yang dinukil ' Imam

Muslim disebutkan,'Pi *vht ,ru. Ct btbt (Alil memanggil Nabi

sAWl).

4; iJ& .u:1$t:J@.uf :Liii (Atu kemudian menjawab,

"Aku." Beliau lalu berkata, "Alan, alan." Seaknn-akan beliau tidak

menyukai jawaban itu). Dalarr, riwayat Muslim disebutkan dengan

redaksi, LJl6i ,,5* il eF @"tiau pun keluar sambil mengatakan,

"Alan, akru."). sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan, ,t' '8e

',:lj; (Tampalorya beliau tidak menyukai hal itu).Dalamriwayat Abu

Daud Ath-Thayalisi di dalam Musnad-nya dari Syu'bah disebutkan

dengan redaksi, 'cl)i 6f (Beliau tidak menyukai hal itu).

Al Muhallab berkata, "Beliau tidak menyukai jawaban 'aku',

karena jawaban ini tidak menerangkan, terkecuali bila orang yang

minta izin itu sudah dikenali dari suaranya sehingga tidak sulit

dibedakan dengan yang lainnya."

Ada juga yang mengatakan, beliau tidak menyrkai hal itu
karena Jabir tidak meminta izin dengan mengucapkan salam.

Mengenai pendapat ini perlu ditinjau kembali mengingat redaksi ini
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tidak menyebutkan bahwa Jabir meminta izin masuk, tetapi dia hanya

datang untuk menyelesai keperluannya, lalu dia mengetuk pintu agar

Nabi SAW mengetahui kedatangarurya. Karena itulah beliau keluar

untuknya.

Ad-Dawudi berkata, "Beliau tidak menyrkai hal itu, karena

Jabir tidak menjawab yang beliau tanyakan. Ketika dia mengetuk

pintu, beliau sudatr tahu bahwa di sana ada orang yang mengetuk,

namun Jabir justrr mengatakan, 'Aku'. Hal itu seakan-akan

memberitahukan beliau bafuwa di sana ada seseorang yang mengetuk,

sehingga jawabannya sama dengan mengetuk pintu."

Dia berkata, itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang minta

izin.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai pendapat ini perlu

ditinjau kembali, karena kisah ini tidak menafikan minta izin yang

ditunjukkan oleh ayat. Kemungkinan Ad-Dawudi menganggap bahwa

meminta izin dapat menggantikan mengetuk pintu, namun pendapat

ini pun perlu diteliti, karena ada kalanya orang yang masuk tidak

terdengar suaranya sehingga perlu mengetuk pintu agar suara ketukan

itu terdengar (oleh penghuni rumah) sehingga ia mendekat atau keluar,

setelatr itu barulatr dia bisa meminta izin (untuk masuk). Pendapat

pertama sudah lebih dulu dikemukakan oleh Al Khaththabi, dia

berkata, "Jawaban Jabir, 'Aku', tidak mengandung jawaban yang

ditanyakan dan tidak merrberikan informasi yang diperlukan. Padahal

jawaban semestinya adalatr, 'Aku Jabir', karena dalam jawaban ini

ada pemberitatruan te,lrtang nama yang beliau tanyakan."

Imam Bukhari menukil riwayat dalam kitab Al Adab Al
Mufraddan dinilai shahiholeh Al Hakim, dari hadits Buraidah, u'3r irf

,3,ji trr u:Jui ,L'?i,i$ .'V- ri,ifi: ta;;t ,;t *i *ht &
*-; ;i lnahwa Nabi SAIII pernah datang ke masiid saat Abu Musa

tengah membaca. Lalu alru datang, makn beliau pun bertanya, "Siapa
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ini?" Alru menjawab, "Aku Buraidah."). Telatr dikemukakan juga

hadits Ummu Hani', rr.6 if 61 i&.Pi *ir',,!1" 4, Jl,3 @*u

mendatangi Nabi SAW, lalu alu berlmta, "Alan Ummu Hani'. ') Hadits

ini telah disebutkan pada pembatrasan tentang shalat Dhuha.

An-Nawawi berkata, "Jika memang tidak ada sebutan

pengenal kecuali dengan menyebutkan panggilannya maka itu
diperbolehkan. Diperbolehkan pula mengatakan, 'Aku Syaikh Fulan',

atau 'Al Qari' Fulan', atau 'Al Qadhi Fulan', jika tidak dapat

dibedakan kecuali dengan mengatakan seperti itu."

Ibnu Al Jauzi menyebutkan, bahwa makrutrrya mengatakan,

"Aku" (dalam konteks ini), karena ungkapan ini mengandung

kesombongan. Seakan-akan orang yang mengatakannya berkata, "Aku

adalah orang yang tidak perlu menyebutkan nama dan nasabku."

Mughlathai menanggapi, bahwa hal ini tidak dialami oleh Jabir pada

kasus seperti ini. Kemudian dijawab, bahwa jika memang demikian,

maka tidak ada salahnya untuk memberitahunya agar tidak terbiasa.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits Jabir mengandung perintatt

mengetuk pintu. Namun, dalam hadits ini tidak ada keterangan apakah

ketukan itu dengan menggunakan alat tertentu atau tidak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari menukil riwayat

dalam kttab Al Adab Al Mufraddari hadits Anas RA, il Jy:'.,1:i.i'Oi

fi*\\L* t.Jf t:"jrjp lnr ;:o ls"tungguhnya pintu-pintu

Rasulullah SAW biasa diketuk dengan lcul*).Hadits ini diriwayatkan

juga oleh Al Hakim di dalam l<rtab Ulum Al Hadits dari hadits Al
Mughiratr bin Syu'bah. Hadits ini dimaknai bahwa hal itu merupakan

sikap santun mereka (para satrabat). Sikap ini adalah baik bagi yang

tempafirya dekat dengan pintunya (yakni tempat diamnya penghuni

rumatr dekat dengan pintu rumahnya), sedangkan bagr yang jauh dari

pintu sehingga kernungLinan suara ketukan dengan lruku tidak akan
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terdengar, maka sebaiknya mengetuk dengan yang lebih dari itu yang

kira-kira dapat terdengar oleh penghuni rumah.

Mereka melakukan itu untuk menghormati dan bersikap santun

kepada beliau.

18. Orang yang Menjawab dengan Mengucapkan,
s'Alaikassalaam."

.'ik;:: yt *,r'riy-l' # :,4G'dvj
Aisyah berkata, "'l(a alaihissalaam wa rahmatullaahi wa

barakaatuh." (Yaitu ketika menjawab salam Jibril yang disampaikan
oleh Nabi SAIV).

'a* 
e>fu' :i3i ;e -kl:tr'"':, ,l:r ia \t ,* Ut ,lru,

Nabi SAW bersabd4 "Para malaikat menjawab fr':;:
(dengan men gucapkan),' As s alaamu alaika w a rahmatull aah'."

'p f ip tlY F U i' :+ t1?i )3iZ 4'oayci*
|F >v:r'oi,&hi O,rt;) *j'*Q'F, )U- ,rri i #
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'ri- *.tir d Jw JG'f 'Cy ,F'g,"ru,iy-^l' |*L: :Ju;.

;ug:l,Ut jt'*ti1.,Jui.lnt J'yrt:- G\L:-ti,.r.i C e.J ,prpt'u'ev'; ,^;i;, i ;k'-d:it J;L,t i t*!t
& tltr i,*,o7*t & e\t i,qtr'"irbi & €'r,

!r* Ji*l,r i,Ug,i"b3 & er,; dLv'irbj

,p\i ;2r,cl l,Su,

,its'cT), e$;'#tt.; ,il|'"j"b3 ,F er,; ,tLt;
tu.A.4,

.WV, LSF,f

6251. Ishaq bini Manshur menceritakan kepada kami,

IJbaidullah bin Numair mengabarkan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari

Abu Hurairah RA, bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid, saat

Rasulullah SAW sedang duduk di sudut masjid, lalu orang itu shalat,

kemudian menghampiri (beliau) lalu mengucapkan salam kepada

beliau, maka Rasulullah SAW menjawab, 'Wa alaikassalaam.

Kembalilah lalu shalatlah, lcarena sesungguhnya engkau belum

shalat'. Lalu orang itu kembali kemudian shalat, lalu dia datang

menghampiri (beliau lagi) lalu mengucapkan salam, maka beliau

menjawab, 'Wa alaikassalaam. Kembalilah lalu shalatlah, karena

sesungguhnya engkau belum shalat'. Unfuk kedua kali 
-atau

setelahnya-, orang itu berkata, 'Ajarilah aku wahai Rasulullah!'

Beliau pun bersabda,'Apabila engkau berdiri untuk shalat, maka

sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu

bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang terasa mudah olehmu dari

Al Qur'an, kemudian rulaiah hingga engkau thuma'ninah dalam

rulan, lalu angkatlah (kepalamu) hingga engkau berdiri tegak

Kemudian sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud, lalu

bangkitlah hingga engkau tegak thuma'ninah dalam duduk. Kemudian

sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud, lalu bangkitlah
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hingga engkau thuma'ninah duduk. Kemudian, lalatkan itu pada

semua shalatmu'."

Abu Usamah berkata di bagian akhirnya, "Hingga engkau

berdiri tegak."

,-*) * *.--.' ;:* l' ip * ,;x. ;'L iJs ,ur. cr.t ti'ri

W & e" i,*'t *?rt J:"UtJv:Jsi;* o.r( *
.q,

6252.Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yahya menceritakan kepadaku dari Ubaidullah, Sa'id menceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW

bersabda, 'Kemudian bangkitlah hingga engkau thuma'ninah

duduk'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang menjawab dengan mengucaplcan,

"Alaikassalaam.') Mungkin Imam Bulfiari mengisyaratkan kepada

pendapat yang tidak membolehkan mengatakan sesuatu sebelum kata

"salam". Bahkan semestinya mengawali dan menjawab dengan

kalimat, alaikassalaam. Atau mengisyaratkan kepada pendapat yang

tidak membolehkan hanya mengatakan dalam bentuk tunggal (alaika),

tetapi hendaknya dalam bentuk jamak (alaikum). Atau mengisyaratkan

kepada pendapat yang tidak membolehkan membuang huruf wawu,

(wa alaikassalaam). Atau mengisyaratkan kepada pendapat yang

mengatakan bahwa dalam menjawab salam cukup dengan

mengucapk art, " alaika ", tanpa harus disertai kata " as - s al aam " . Atau
mengisyaratkan kepada pendapat yang mengatakan, tidak boleh hanya

dengan kalimat "alaikassalaam", tapi harus disertai dengan "wa
rahmatullaah". Kelima pendapat ini berdasarkan oleh atsar-atsar

)'ang menunjukkannya.
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Pendapat pertama disimpulkan dari hadits yang lalu yaitu: 'ot

i' H,li>tl-Jr (Sesungguhnya As-Salaam adalah nama Allah), maka

tidak boleh ada sesuatu yang mendahului nama Allah. Demikian yang

diperingatkan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Menurut pendapat yang dinukil

dari sebagian ulama Asy-Syaf i, bila orang yang mengawali berkata

dengan mengucapkarr, "alaikassalaam", maka itu tidak mencukupi.

An-Nawawi menyebutkan dari A1 Mutawalli, bahwa orang yang

mengawali dengan mengucapkan, "wa alailatmussalaam", maka itu

bukan sebagai ucapan salam dan tidak berhak dijawab. Kemudian ia

mengomentarinya batrwa telatr disyariatkan untuk mendahulukan kata

"alailcum".

An-Nawawi berkata, "Kalaupun tidak menyertakan huruf

wawu, dan hanya mengucapkm, alailatmussalaam, maka menurut Al
Wahidi, itu adalatr ucapan salam dan berhak drjawab, walaupun

dengan membalik lafazhyang biasa diucapkan."

Demikian perbedaan yang ditetapkan oleh An-Nawawi

mengenai membuang dan menyertakan huruf wawu. Namun yang

lebih tepat bahwa perbedaan dalam mendahulukan kata "alailanm"

daripada "as-salaam" adalah sebagaimana yang tersirat dari perkataan

Al Wahidi.

Atsar untuk pendapat kedua dinukilkan oleh Imam Bukhari

dalam krtab Al Adab Al Mufrad dari jalur Muawiyah bin Qurrah, dia

berkata, ir(-Ji ,,Sui,h')t 4;ti,,'grr;,b[tAl, fo)U;i gj d.Jrt
t;i;3'A itri,:oo3'-ir;i,i!Ur t*i,"Jrt'riJl*b (Ayahtat, eurrah

bin Iyas Al Muzani Ash-Shahabi berl<ata, "Jika seseorang

melewatimu lalu ia mengucapkan, 'Assalaamu alailatm', makn

janganlah engkau menjawab dengan, 'Wa alaiknssalaam', sehingga

mengkhususkannya saja, karena sesungguhnya ia tidak sendirian.")

Sanad-nya shahih.
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Jika salam diucapkan dalam bentuk jarnak (alailatm), maka

tidak cukup hanya dijawab dengan bentuk tunggal (alaika), karena

bentuk jarnak mengisyaratkan p€ngagungan, maka jawabannya harus

yang seperti itu atau lebih baik. Deurikian yang diperingatkan oleh

IbnuDaqiq Al Id.

Tentang pendapat ketiga" An-Nawawi berkata, "Para sahabat

karni telah sependapat, batrwa seandainya orang yang menjawab

salam mengucapkan, "alailra", tanpa disertai huruf wawu) maka itu

tidak cukup, dan bila mengucapkan dengan h,uruf wawu, maka ada dua

pendapat.

Atsar yang melandasi perrdapat keempat diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dalam krtab Al Adab Al Mufrad dengan Sanad yang

shahih dari Ibnu Abbas, bahwa bila ada yang mengucapkan salam

kepadanya, maka dia berkat4 "Wa alailca wa rahmatullaah." Riwayat

seperti ini terdapat juga dalam hadits-hadits madu' yang akan saya

sebutkan dalam bab bagaimana menjawab (salam) ahlu dzimmah.

Mengenai pendapat kelim4 penjelasannya telah dikemukakan

dalambab pertama.

-ui,C;" 
!, A33 irUt *i ,4b i6i l,txyoh berkata, "wa

alaihissalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.") Itd adalah bagian

hadits yang telah dikemukakan dalam bab "Ucapan Salam Kaum

I"aki-laki kepada Kaum Wanita''. Di sana juga telatr dijelaskan tentang

yang menarrbatrkan redaksi, " Wa baral<aatuh."

't;;ri {rt il:sr :isi ;t'i&ttat";j :{i {p h' & d, ,Sei

h (Nabi SAW bersabda, "Para malaikat menjawab (salam) Adam:

Assalaamu alailca wa rahmatullaah.') kri adalatr bagian dari hadits

teraktrir yang dikemukakan pada perrnulaan pembahasan tentang

merrinta izin. Imam Bulfiari mencantumkan lafazh ini karena

menguatkan riwayat mayoritas periwayat yang berbeda dengan

riwayat Al Kasymihani.
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i. .,t i6;-.r^ \*)i t (Dari Abu Hurairah), sebagian periwayat

menyebutkan,i;-; gri * *j',f (Dari ayahnya, dari Abu Hurairah),

yaitu riwayat Yahya Al Qaththan yang disebutkan di akhir bab, dan

pada pembahasan tentang shalat telah saya jelaskan riwayat mana dari

kedua riwayat ini yang lebih kuat.

;,a*Jt'FS:/tr-r'Ot lAon*o seorang taki-laki masuk masjid).

Hadits ini telah dikemukakan pada kisah tentang orang yang shalatnya

buruk. Maksud pencantumannya di sini adalah karena pada hadits ini

terdapat redaksi, l}1li,riiui |*) #h, oU dt ,-rv'& "E t
q't\,ii,t1--lr (kemudian menghampiri [beliauJ lalu mengucapkan

salam kepada Nabi SAW, lalu beliau mengucapknn kepadanya, 'Wa

alaikassalaam. Kembalilah). Selain itu, pada pembahasan tentang

shalat telah dikemukakan dengan redaksi, '#t * t' ,5Ie Ut *i'l
(Maka Nabi SAIY pun membalasnya). Dalam riwayat lairurya

disebutkan redaksi, ',!1'bt iJu6 @"t a beliau berkata, "Wa alaika.")

Redaksi ini tidak disebutkan dalam riwayat yang akan dikemukakan

pada pembahasan tentang sumpah dar. nadzar. Penjelasan tentang

hadits ini telah dipaparkan secara detail pada bab perintah kepada

orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya agar mengulangi shalat,

sebagaimana yang terdapat pada pembahasan tentang shalat.

,ks gy & ,-bli e$al i',SW Q4bu (Jsamah mengatakan

di bagian akhirnya, "Hingga engkau berdiri tegak. '). Imam Bukhari

rnenyebutkan riwayat Usamah ini dengan sanad yang maushul dalam

pernbahasan tentang sumpah dan nadzar. Pada pembahasan tentang

sifat shalat telah saya jelaskan tentang kritik yang muncul, karena

Imam Bukhari hanya mencantumkan lafazh ini. Kesimpulannya,

bahwa di bagian akhir hadits ini disebul6, L-J,h lFk &'e\t j
(lalu bangkitlah hingga engknu thuma'ninah duduk), lalu Imam

Bukhari hendak menjelaskan bahwa periwayatnya diselisihi, lalu dia
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menyebutkan riwayat Abu Usamatr yang mengisyaratkan bahwa

riwayat tersebut kuat. Ad-Dawudi menjawab tentang pangkal

meusykilannya, karena jaalis (yang duduk) kadang disebut qaa'im

(secara harfiyatr berarti berdiri, nimun bisa juga berarti selalu, yakni

tetap pada kondisi semula) berdasarkan firman Allah dalam surah Aali

'Imraan ayat75,A.tt * 'c.i" 6 (Jila kamu selalu menagihnya).

Ibnu At-Tin mengomentari, batrwa pengajaran itu untuk

menerangkan satu rakaat, dan yang berikutnya adalatr berdiri.

Maksudnya, redaksi rJs.O is;i*S oJ; thingga engkau berdiri tegak)

adalatr yang menjadi pedoman. Mengenai pendapat ini perlu ditinjau

kembali, karena Ad-Dawudi telatr mengetatrui itu dan menetapkan

qiyaam (berdiri) dimaknai sebagai duduk (tetap duduk) dengan

berdalil ayat tadi. Kemusykilan itu timbul, karena dalam riwayat lain

disebutkan , :LJ.E ?f*3 oJ; gttngga engkau thuma'ninah duduk).

Sedangkan duduk istirahat, kalaupun diperkirakan demikian, maka itu

tidak disyariatkan thuma'ninah, karena itulah Ad-Dawudi perlu

menakwilkannya, namun bukti yang dikemukakan menunjukkan

kebalikan maksud itu. Jadi, yang diperlukan di sini adalah membawa

bukti yang menunjukkan bahwa qiyaam (berdiri) terkadang disebut

juluus (duduk). Secara urnum, yang bisa dijadikan pedoman adalah

sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dan dinyatakan

oleh Al Baihaqi. Sebagian lainnya menyatakan bahwa kemungkinan

yang dimaksud adalatr tasyahhud.

Pada jalur periwayatan yang terakhir Imam Bukhari

menyebutkan redaksi, t:),A W ,P Ulr p ,l.u: * ht & V, ,lC

(Nabi SAW bersabda, "Kemudian bangkitlah hingga engkau

thuma'ninah duduk. ') Demikian redaksi hadits yang dicantwnkarutya.

Pada pembahasan tentang shalat, Imam Bukhari mengemukakan

hadits ini secara lengkap.
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19. Apabila Seseorang Mengatakan, "Fulan Mengucapkan Salam

kepadamu".

;v?" *U,c

bL.
 
.itt &-^-x.G f

.!t -A;:tiy[r' *; : :Uu .it'-r' $:t?'r;-|]b
6253. Dari Aisyatr RA bahwa Rasulullah SAW UoruUa"

kepadanya, "Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu."

Aisyatr menjawab, "Wa alaihissalaam wa rahmatullaah."

Keteransan lladits:

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, iitl*Jr g* l:;;-
(Mengucapkan salam kepadamu), yaitu sesuai dengan redaksi hadits

bab ini sebagaimana telatr dijelaskan pada pembasan tentang

keutamaan Aisyah. Adapun penjelasan tentang kalimat i:L-lr ljr
(Ucapkanlah salam),juga telah dipaparkan pada pernbahasan tentang

iman.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya

menitip/mengrrim salam, dan bagi yang disuruh wajib
menyampaikannya karena itu adalatr amanat."

Pendapat ini dikomentari, bahwa hal itu lebih mirip dengan

barang titipan. Pelaksanaannya, bahwa bila orang yang diutus (dititipi)
melaksanakannya maka lebih mirip dengan amanat, jika tidak maka

itu adalah barang titipan, sedang titipan, apabila tidak diterima maka

tidak ada kewajiban apa-apa. Lebih jauh ia berkata, "Hadits ini juga

menunjukkan bahwa bila datang seseorang menyampaikan salam dari

orang lain, atau dalam bentuk surat, maka wajib langsung dibalas dan

dianjwkan untuk menyampaikan jawabannya kepada orang yang

menyampaikan itu."

:ri) JG *,t
A1

dl :l-$e

i
j
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Demikian riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari

seorang laki-laki dari kalangan bani Tamim, bahwa dia

menyampaikan salam dari ayahnya kepada Nabi SAW, lalu beliau

menjawab, i)U--tr 
',!;J #riL.) (semoga kesejahteraan juga

dilimpahlran kepadamu dan kepada ayahmu). Telatr dikemukakan

dalam pembahasan tentang keutamaan, bahwa ketika Nabi SAW

menyampaikan salam Jibril kepada Khadijatr, maka dia menjawab, l:r1

i>U--lr ,p* ,Pt'qti,iitLlr '4tifl, ri iirr lSeszngguhnya Altah

adalah As-Salaam [Yang Maha SeiahteraJ. Dari-Nya asal

kesejahteraan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan iuga kepadamu

dan kepada Jibrit). Tidak satu pun dari jalur-jalur periwayatan hadits

Aisyatr yang menunjukkan batrwa Aisyah menjawab kepada Nabi

SAW. Ini menunjukkan batrwa itu tidak wajib.

Selain itu, ada hadits Nabi SAW yang sesuai dengan judul bab

yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Anas, U ,i'6'J;1"U ,P'oi

bani Aslam berknta, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya alcu ingin

berjihad." Makn beliau bersabda, "Temuilah Fulan, lalu lcataknn,

'Sesungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan salam kepadamu, lalu

dia berlrata, 'Serahkanlah kepadaht apa yang telah englau

persiapknn'.')

20. Mengucapkan Salam dalam Perkumpulan yang Terdiri dari
Orang-orang Muslim dan Orang-orang Musyrik

*) ,t
t'i,t J* dtli {.,t i; i;i'*
dLl iitrj -t;'r?, ,Si -^,#'^x
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q 4t ) ot-t]li ;*"'F ;r50',4,l."J,Jl1';, L:lu.i t+ ;x
t5 .a;rr-,,i l' "b 

,4'r,;:t Gj,J:rL ;t J, l' '*'#,
,in i ,g;/;*i!" l' \b'b tl'"st -a* 

usr:Jt **
i:# G'' i,*t ;a \, * Ut W'fa,1, r'*i't
,i;J;,A,, i' !'?iut .tflt'#'r;t ,it J\iGi
sr.J;it-r ,b i'-fr c ok b1 r.r 'u'#i't ,i';t q$

iu' 
if io .):)L'cL;rv $ aie ? ,:clr) JL L?\ ,u)i*

i'AJ-Jjr'"; '-,u U;UCyVF Gv^bt:^-$r r.

*r i' *Ut)1 e d'iti'oi rr3 & lpti o'r FL
'r. '-1 i.,,t o .c, i. 'r, . a, t4,. , z. a!, c !t.t,..t.tr, ,
:Jt-e, a:Uc al * P J-, "f 

aelr ri t I cg+:4 f S

ii -,!r;'*t'-" Si= *Q fi',SuG J;*; {t|-e 'of

ilr 'Jr-Ei U ;t'tr' ,|*t) iut jyr t;- ^b',it :Jv ttk t k
f&-{';;;"oi ;" tryt gy ,Fi'iwri;l, ,'t$zl qrt

S" |l* ,U4 6r, 'ltbef q$'6;u c,tlj }i,r ';; fu ,,*.t2)u;

.*t *v?ut t:" Ut ib trl .td'6 6 v..

6254. Dari Usamah bin Zaid batrwa Nabi SAW pernah

menunggang keledai yang di atasnya ditelalden alas duduk yang di

bagran bawalrnya dilapisi de,ngan kain tebal buatan Fadak. Beliau

membonceng Usamatr bin Zand dan hendak menjenguk Sa'd bin

Llbadah di pemukiman bani Al Harits Al Khazraj -itu terjadi

sebelum perang Badar-, hingga beliau melewati suatu kumpulan
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orang yang terdiri dari kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah

berhala dan kaum Yatrudi. Di antara mereka terdapat Abdullah bin

IJbai bin Salul, dan Abdullatr bin Rawatratr. Ketika debu yang

diterbangkan hewan tunggangan beliau menerpa perkumpulan itu,

Abdullatr bin Ubai menutup hidungnya dengan sorbannya, lalu

berkata, "Janganlah kau menebarkan debu pada kami." Lalu Nabi

SAW mengucapkan salam kepada mereka, kemudian beliau berhenti

lalu furun, lantas mengajak mereka ke jalan Allah serta membacakan

Al Qur'an kepada mereka. Maka Abdullatr bin Ubai bin Salul berkata,

"Hai, tidak ada yang lebih baik dari ini jika apa yang engkau katakan

itu benar. Karena itu, janganlatr engkau mengganggu perkumpulan

kami dan kembalilatr ke hewan tungganganmu. Siapa pun dari kami

yang menghampirimu, maka ceritakanlatr kepadanya." Sementara itu
Abdullah bin Rawahatr berkata, "Bergabungkan dengan perkumpulan

kami, karena sesungguhnya kami menyukai itu." Maka kaum

muslimin, kaum musyrikin dan kaum Yahudi saling mencela sampai-

sampai mereka hampir berkelahi, sementara Nabi SAW terus berusaha

menenangkan mereka. Nabi SAW kemudian menaiki kendaraannya

hingga masuk ke tempat Sa'ad bin Ubadatr, lalu beliau bersabda,

"Wahai Sa'ad, apa engkau belum mendengar apayang dikntakan oleh

Abu Hubab 
-maksudnya 

adalah Abdullah bin lJbai-, ia

mengatalrnn demikian dan demikian?" Sa'ad berkat4 "Wahai

Rasulullatr, maafkanlatr dia dan berlapang dadalatr. Demi Allah,
sungguh Allah telah memberimu apa yang telatr Allah berikan

kepadamu, sementara para warga dataran rendah ini telatr sepakat

untuk mengikutinya dan fanatik terhadapnya. Namun ketika Allah
mengembalikan itu dengan kebenaran yang diberikan-Nya kepadamu,

dia iri terhadap hal itu, karena itulah dia melakukan apa yang engkau

lihat." Maka Nab SAW pun memaafl<annya.
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Keterangan lladits:

(Bab mengucapkan salam dalam perhtmpulan yang terdiri

dari orang-orang Muslim dan orang-orang Musyrik). Pada bab ini

Imam Bukfiari mencantumkan hadits Usamah bin Zaid yang

menceritakan kisatr Abdullah bin Ubai.

Ibnu At-Tin berkatq "Ibnu Salul adalatr natma kabilah dari

suku Hawazin, yaitu nama ibunya Abdullatr."

Saya (Ibnu Hajar) katalcan, maksudnya, nama ibunya Abdullatt

bin Ubai sama dengan nama kabilah tersebut.

Dalam hadits ini disebutkan, 'HL*l;; us;r;lt ,f 7 &
;5 )JrtC#i,Jr (hingga beliau melewati suatu htmpulan orang

yang terdiri dari kaum muslimin, kaum muryriHn), dan disebutkan

juga, p: *h, ;b',#,'#'{- (Latu Nabi sAW mmgucapkan

salam kepada mereka). Pengisyaratan kepada poin ini telah

dikemukakan dalam bab julukan orang musynk pada pembahasan

tentang adab. An-Nawawi berkata, "sunnahnya, apabila melewati

suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat orang Islam dan orang

kafir adalah mengucapkan salam dengan lafazh umum namun yang

dimaksud adalah orang Islam."

Ibnu Al Arabi berkata, "Demikian juga bila melewati suatu

perkumpulan yang di dalamnya terdapat atrli sunnah dan ahli bid'ah,
perkumpulan yang terdiri dari orang adil dan orang zhalim, dan

perkumpulan yang terdiri dari orang yang mencintai kebaikan dan

menrbenci kebaikan."

Untuk pendapatrya tadi An-Nawawi berdalih dengan hadits

bab ini, dan ini merupakan cabang dari larangan mengucapkan salam

lebih dulu kepada orang kafir. Memang ada larangan yang sangat jelas

dari beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari

di dalam l<ttab Al Adab Al Mufrad dari jalur Sahl bin Abi Shalih, dari

ayahny4 dari Abu Hurairatr secara marfii', ,sjtJaJtj3'*iit tti:t-.$1
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,i--y,6*1 4it|}&l1 ,ilJu. (Janganlah kalian memulai salam

lrepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani, dan

pepetlranlah mereka ke jalanan yang paling sempit). Dalam riwayat

Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dan An-Nasa'i dari

hadits Abu Bashratr Al Ghifari, batrwa Nabi SAW bersabda, "r$t);1.

ffuu, iii*1,-i,2r--$t u.,Jlltl.tb (Sesunggahnya besok alat akan

berlrendaraan kepada orang-orang Yahudi, maka janganlah knlian

memulai salam kepada mereka).

Segolongan ulama berpendapat tentang bolehnya memulai

salam kepada mereka. Ath-Thabari menukil riwayat dari jalur Ibnu

Uyainatr, dia berkata, "Boleh memulai salam kepada orang kafir

berdasarkan firman Allah dalam suratr Al Mumtatranah ayat A, 1i$; f
;!-LJt ,f €tji-l iilr' *bt pluah tiada melarang kamu untuk

berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada

memerangimu lcarena agama). Juga perkataan 9t4* kepada

ayatrnya (yang kafir) dalam suratr Maryam ayat 47,'W ?a' (semoga

lres elamatan dilimpahkan kepadamu) ."

Ibnu Abi Syaibah menukil riwayat dari jalur Aun bin
Abdullah, dari Muhammad bin Ka'ab bahwa dia menanyakan kepada

Umar bin Abdul Aziz tentang mernulai salam kepada ahli dzimmah,

maka dia pun menjawab, "Kita boleh menjawab salam mereka tapi

tidak boleh memulai salam kepada mereka."

Aun berkata: Lalu aku katakan kepadanya (kepada

Muhammad bin Ka'ab), "Me,[urutmu sendiri bagaimana?" Ia

menjawab, "Menurutku, tidak apa-apa memulai salam kepada

mereka." Aku beratanya lagi, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena

firman Allah dalam suratr Az-Zukhruf ayat 89 menyebutkan, '€tlLl

i)Li FtW'Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan

kttakanlah, Salam (selamat tinggal)'. "
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Al Baihaqi, setelah mengemukakan hadits Abu Umamah yang

menyebutkan bahwa dia mengucapkan salam kepada setiap orTg

yang berjumpa dengannya, sampai dia pun ditanya, lalu menjawab, il|

, :ii Jjt.r-,r;l:t q\.U r#t|r,e-ht lsesungguhnva Allah telah

menjadilrnn ucapan salam sebagai ucapan selamat bagi umat kita dan

keamanan bagi ahli dzimmah kita).

Al Baihaqi berkata, "Ini adalah pendapat Abu Umamah,

sedangkan hadits Abu Hurairatr yang melarang memulai salam kepada

mereka adalah lebih utama."

Iyadh memberikan jawaban tentang ayat tersebut dan juga

tentang perkataan Ibratrim AS kepada ayalury4 bahwa maksudnya

adalatr ucapan selamat tinggal (ucapan perpisatran) dan menjauhkan

diri, bukan sebagai doa keselamatan. Sebagian ulama salaf

menyatakan batrwa firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 89, |yi
O:t:rt;t-'J|i iVr- 1O "" kat akanl ah,' S al am I s el amat tin ggalJ'. Kelak

merelra alran mengetahui [nasib mereka yang burukJ). telah dihapus

oleh ayat qital (yangmemerintahkan memerangi).

Ath-Thabari berkat4 "Tidak ada kontadiksi antara hadits

Usamatr yang menyebutkan ucapan salam Nabi SAW kepada oftrlg-

orang kafir yang sedang bersama orang-orang Islam, dengan hadits

Abu Hurairatr yang melarang mengucapkan salam kepada orang-orang

kafir, kare,na hadits Abu Hurairah bersifat umum sedangkan hadits

Usamah besifat khusus. Oleh karena itu, hadits Abu Hurairah lirusus

dalam kondisi apabila memulai salam tanpa sebab dan tanpa

keperluan yang terkait dengan hak persahabatan, atau bertetangga atau

merrbalas kebaikan dan sepertinya. Maksudnya adalah melarang

memulai salam kepada mereka dengan salarn yang disyariatkan. 
I

Adapun mernberi salam kepada mereka dengan lafazh yang tidak 
i

mencakup mereka. Misalnya dengan mengucapkan, 'Assalaamu 
]

alainaa wa alaa ibaadillaahishshaalihiin (semoga kesejahteraan j

I

I

I
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dilimpalrkan kepada kami dan kepada para hamba Allah yang shalih)',

maka itu boleh, sebagaimana yqg dituliskan Nabi SAW kepada

Hiraklius dan raja lainnya, o$t'#Yf ,-b?* (Semoga

kes ej ahteraan dilimpahlcan lcepada orang yang mengilruti petunjuk) -

Abdurrazzaq menukil riwayat dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

berkata, o4, 8l i ,P itui |fii.W'det ri1 er5jr )Li eb i\ai
(Ucapan salam kepada ahli kitab ketika engkau masuk ke rumah

merel<a adalah, assalaamu alaa manittaba'al hudaa lSemoga

kesejahteraan dilimpahknn kepada orang yang mengihtti petunjukl).

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Muhammad bin

Sirin, dan dari jalur Abu Malik, rj& irl.1Ji ;Jrr',# 4t 4ot:* ti1

€ i>U, u* nt #t.u"'dfr tt:tie! ,ljai.Ur !, ,V sbi Uit(a

englrau mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik, maka

ucapkanlah, "Assalaamu alainaa wa alaa ibaadilaahishshaalihiin

[semoga kesejahteraan dilimpahknn kepada kami dan kepada para

hamba Allah yang shalihJ, sehingga mereka mengira bahwa engknu

mengucapkan salam kepada mereka, padahal engkau telah

memalingkan salam dari merekn.").

Al Qurthubi mengatakan tentang sabda beliau SAW, til:

9*1 diii'rt >e i* ,f i:H (Dan iika kalian berjumpa dengan

merela di jalanan, maka pepetkanlah mereka ke bagian yang sempit)

malananya adalah, "Janganlah kalian mempersilalrkan mereka di jalan

sempit karena memuliakan dan menghormati mereka". Dengan

demikian, redaksi ini sesuai dengan makna redaksi yang pertama. Jadi,

maknanya bukan jika kalian berjumpa dengan mereka di jalanan yang

luas maka pepetkanlah mereka di sudutnya sehingga mereka

kesempitan, karena sikap demikian berarti mengganggu mereka,

padatral kita dilarang mengganggu mereka tanpa sebab.
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21. Orang yang Tidak Mengucapkan Salam kepada Orang yang

Melakukan Dosa dan Orang yang tidak Menjawab Salamnya

hingga Jelas Tobatnya dan Sampai Kapan Tobatnya Orang yang

Bermaksiat TamPak Jelas?

.,;,.;lt-1} ,rbf.*l:s*},n' "b 
JG:)

Abdullatr bin Amr berkatq 'Tanganlatr kalian memberi salam

ke,pada para peminum kham€tr."

,* ;, * * qW i.t * ;*'*'ej! $"'' F': t $1''

L:"5_ #y; *'.+,jG S i i' * Ll * O

,q* * *i ia^,,,r; +r i;1, gr't'; *;k;
"g:u9 

GiiG,#r'{*,:u *i P\t -a it,s';, C:
',Jt osti ,"t) Jr3;'.iK,F ty |f p>tl-:r 'r; )b3 ?)?

.r-;)t ,V'b ql, 1' y-r*t Y'i"tt *
6255. Abu Bukair me,nceritakan kepada kami, Al-Laits

menceritakan kepada kami dari uqail, dari Ibnu syihab, dari

Abdunatrman bin Abdullatr bih Ka'ab batrwa Abdullah bin Ka'ab

berkata, "Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan ketika tidak

ikut perang Tabuk, dan Rasulullah sAw melarang berbicara dengan

kami. Aku mendatangi Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam

kepadanya, maka aku bergumam dalam diriku, apakatr beliau

menggerakkan bibimya untuk menjawab salam atau tidak? Hingga

genaplatr lima puluh malam, dan Nabi sAw mengumumkan batrwa

Allah telatr menerima taubat kami, yaitu ketika beliau shalat Subuh'"
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Keterangan Hadits:

(Bab Orang yang tidak mengucaplcan salam kepada orang
yang melahtkan dosa dan orang yang tidak menjawab salamnya

hingga jelas tobatnya, dan sampai kapan tobatnya orang yang

bermaksiat tampak jelas?). Imam Bukhari mengisyaratkan adanya

perbedaan pendapat tentang hukum masalah pertama. Jumhur

berpendapat tidak boleh mengucap salam kepada orang fasik dan tidak

pula kepada pelaku bid'ah.

An-Nawawi berkata, "Bila terpaksa harus mengucapkan salam,

karena jika tidak mengucapkan dikhawatirkan dapat menimbulkan

kerusakan pada agama atau duniawi, maka boleh mengucapkan

salam."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi, dia

menambahkan, "Dengan meniatkan bahwa As-Salaam adalah salah

satu Asma' Allah, jadi dengan begitu seolah-olah dia mengucapkan,

Allah mengawasi kalian."

Al Muhallab berkata, "Tidak mengucapkan salam kepada para

pelaku maksiat adalatr sunnah yang dilakukan ulama salaf."

Demikian juga yang dikatakan oleh banyak ulama mengenai
para pelaku bid'ah. Sementara jama'ah menyelisihi pendapat ini
sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Ibnu Wahab berkat4 "Boleh memulai salam kepada setiap

orang, sekalipun kepada orang kafir."

Ia berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat

83, li-..l 
';J.tjji lSrrto ucapkanlah knta-kata yang baik kepada

manusia). Pendapat ini dikomentari, bahwa dalil ini lebih umum
daripada sekadar klaim.

Sebagian ulama Hanafi memasukkan dalam kategori para

pelaku kemaksiatan, (yaitu) orang-orang yang melakukan hal-hal yang

merusak citra kepribadian, seperti banyak bercand4 bermain, berkata
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jorok, duduk-duduk di pasar untuk memperhatikan wanita-wanita

yang lewat dan serupanya.

Ibnu Rusyd berkata, 'Malik berkata, 'Tidak boleh memberi

salam kepada mereka yang menuruti hawa nafsunya'."

Ibnu Daqiq Al Id berkatq "Hal itu sebagai pelajaran bagi

mereka dan berlepas diri dari mereka."

Tentang hukum masalah kedua, ini juga mengandung

perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa si pelaku dibiarkan

hingga setatrun, yang lain berpe'ndapat bahwa enaln bulan, ada juga

yang berpendapat batrwa lima puluh hari sebagaimana yang

disebutkan dalam kisah Ka'ab, dan ada pula yang berpendapat tidak

ada batasan tertentu, tapi standarnya adalatr adanya indikasi yang

menunjul:kan kebenaran tobatnya. Tentunya ini tidak cukup hanya

dalam sesaat atau sehari. Selain itu, kondisinya pun berbeda-beda

tergantung kondisi si pelaku dan jenis kemaksiatan yang

dilakukannya.

Ad-Dawudi menyangkal pendapat yang membatasinya hingga

lima puluh hari karena berpatokan kepada kisah Ka'ab. Dia pun

berkata, "Nabi SAW tidak membatasinya dengan lima puluh hari,

tetapi beliau menunda berbicara kepada mereka hingga Allatt

mengizinkannya." Maksudnya, ini hanya salatr satu peristiwa yang

tidakbersifat umum.

An-Nawawi berkata, "Adapun pelaku bid'ah dan orang yang

melalnrkan dosa besar yang belum bertobat, maka tidak boleh

mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana pendapat sebagian

ulama. Untuk itu, Imam Bukhari berdalil de,ngan kisatr Ka'ab bin

Malik."

Pembatasannya dengan kriteria "orang yang belum bertobat"

adalatr bagus, namun berdalil dengan kisatr Ka'ab hanrs dicermati

lebih jauh, karena Ka'ab sendiri telah menyesali apa yang

dilakukannya dan telatr bertobat, nalnun beliau tidak berbicara
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kepadanya sampai Allah menerima tobatnya. Jadi, ketetapannya
adalah tidak diajak bicara sampai tobatnya diterima.

Hal ini mungkin dijawab bahwa untuk melihat diterimanya
tobat terkait dengan kisah Ka'ab memang memungkinkan (karena
wahyu belum terhenti), sedangkan setelah itu cukup dengan
menampak tanda-tanda penyelasan, bukti-bukti tidak lagi melakukan
kemaksiatannya dan tanda-tanda kebenaran tobahya.

r)JJr y..;b * 4l;t 1 ,tfil i' ,p Sui l,toautrah bin Amr

berlrata, "Janganlah kalian memberi salam kepada para peminum
khamer.") Sanad atsar ini diriwayatkan Imam Bukhari secara

maushul dalam krtab Al Adab al Mufrad dari jalur Hibban bin Abi
Habalah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan redaksi, r;i;S t
:.A ?W ob (Janganlah knlian mengucapkan salam kepada para

peminum khamer). Dengan Sanad-nyajuga disebutkan, qtp friyS 1

fj*7 ti1 ;"At (Janganlah knlian menjenguk para peminum khamer

apabila mereka sabit). Ath-Thabari meriwayatkan hadits yang serupa
secara mauquf kepada Ali.

Dalam sebagian naskatr krtab Ash-Shahih disebutl<m, '& l,6i
';-L il i' (Dan Abdullah bin (Jmar berkata). Demikian yang

disebutkan oleh Al Isma'ili. sa'id bin Manshur menukil riwayat
dengan Sanad yang dha'if dair Ibnu Umar, ,:;it af n ;s g,Ai 1

tiL; til ng;i t:|r* ri ,fr-b j til nLjij-ii tj it*sontah tcatian

mengucapkan salam l<epada orang yang minum khamer, janganlah
lcalian menjenguk mereka apabila mereka sakit, dan janganlah kalian
menyalatlwn mereka apabila mereka mati).Ibnu Adi juga menukil
dengan sanad yang lebih lemah dari itu, yang bersumber dari Ibnu
Umar secara marfu'.

i
I

I

L
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f 6-.y1l!ti (Ibnu Bukair menceritakan kepada kami)Dia

adalatr Yahya bin Abdullatr bin Bukair. Imam Bulfiari menyebutkan

sebagian hadits Ka'ab bin Malik yang menceritakan kisah tobabrya

terkait dengan perang Tabuk, dan dia mengemukakannya secara

panjang lebar dari Yatrya bin Bukair dengan Sanad-nya.

Antara redaksi, t4}S'Si (melarang berbicara dengan kami)

dan redaksi, ,Jl (Alar mendatangi) terdapat banyak kalimat lairurya

yang bagian akhirny4 eJ:Pt #t latlatr.t4ZiiT;ttXi
3lri \FJ<ifi Orr:,(li (Alat keluar dan mengilatti shalat bersama kaum

muslimin, dan alru pun berlreliling di pasar-pasar, namun tidak

seorang pun mmgajaklu berbicara).

Selain itu, dalam hadits ini terdapat kisahnya bersama Abu

Qatadah, pembuatan dinding pagar kebun dan keengganan Abu

Qatadah menjawab salamnya. Juga, keengganannya menjawab

pertanyaan yang dilontarkan Ka'ab kepadanya. Di sini Imam Bukhari

hanya menyebutkan bagian yang disebutkannya itu sesuai yang

diperlukannya, yaitu menyoroti bagran yang drjadikan sebagai judul,

yakni tidak mengucapkan salam dan tidak menjawab salam. Hadits ini

termasuk yang mengkhususkan keumuman perintah unhrk

menyebarkan salam. Demikian pendapat Jumhur. Sementara itu Abu

Umamatr berbeda pandangan dalam hal ini, Ath-Thabari

meriwayatkan dengan ianad yang jayyid darinya, Prt;3-1 otg lfr

p>tl-Jr :ilurtei rft,lst ,{'# ,* f- il i{ ,t i* ti'd;a ti
(Bahwa tidaklah dia melewati orang Islam, orang Nasrani, anak kecil

dan tidakpula orang devvasa, kecuali mengucapkan salam kepadanya'

Lalu lretilrn hal itu ditanyakan kepadanya, ia berkata, "Sesungguhnya

lwmi diperintahlcan untuk menyebarkan salam.') Tampaknya dia

tidak mengetatrui dalil yang l*tusus.

Ibnu Mas'ud memberikan pengecualian apabila seorang

muslim memerlukan ifu demi kemaslahatan agama atau duniawi,

l

:rl

1
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seperti untuk memenuhi hak pertemanan. Ath-Thabari menukil

riwayat dengan Sanadymgshahih dartAlqamah, diaberkata, rii., t*i
t.Ji.ilr i-,r ii:i6 ,qi iA 6;pst ii'c;;xyrlii ,itili v+,,:.! ,2"ji-; ;.y
|>-'6, ,t{i l6rp(Jr,,, 

't:j:$-'ot 
e:$s'dr |Cii .'|ib i,)ri ,Jui

e.S,L-S| (Alat pernah df'bonceng oleh lbnu Mas'ud, lalu lcami ditemani

oleh seorang kepala dusun. Ketila jalannya berpisah, Abdullah
mengilattinya dengan pandangannya, lalu dia berkata, "Assalaamu

alailcum." Makn alcu berkata, "Bukanlcah engkau tidak menyukai

memulai salam kepada mereka?" Ia menjawab, "Benar, tetapi [ini
adalahJ hak persahabatan.'). Demikian juga pendapat Ath-Thabari,
dan ini juga dilandasi oleh riwayat yang me,lryebutkan salamnya Nabi
SAW ke,pada sekumpulan orang yang terdiri dari kaum muslimin dan

orang-orang kafir. Jawabannya telah dikemukakan dalam bab

sebelumnya.

22.Bagaimana Menjawab Salamnya Ahlu Dzimmah?

irt )'r-,, & i$t nb, S;; :',ls t& il' e, *.G f
?Ut #,|i1 ,t$*e1 :r)L ,r\i lj- *') *L\t ,l*
li,r Lp; ,i*.c t:- )4r',&.) {r il, ,k )t J?, ,Sw .^ltst,

nli (,'Cx ilif ,.i,r J;r6-,'Ji 4K ;\i eilt'*;
.).rrl;, |J,u; ,;r r;a?r, *t n, J?:, jG

6256.Dari Aisyah RA, ia berkat4 "Beberapa or*, yahudi

datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengucapkmr,'Assamu
alaikn (semoga kematian menimpamu)'. Maka aku pun mengerti itu,
lalu aku menjawab, 'Alailatmussaamu walla'nah @al:*ran semoga
kematian dan laknat menimpa kalian)'. Maka Rasulullah SAW
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bersabd4 'Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai
lrelembutan dalam segala perkara'. Aku berkata, 'wahai Rasulullah,
tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?' Beliau
menjawab, 'Sebenarnya alcu sudah mengatakan, Wa alailatm (semoga
pula menimpa kalian)' ."

ar # ;r ,6: i/, 6r * * wy, (?i'&;J n, 'rb tI"r,
'n .: 

"''& tt\:Jv'J:;r'i', ,k :t J';:r'of ,:*?nt ofr';L ;
.|!)4 iJo ,:ctl; ?t i |iLii'A Cy ,tt iit'€ -JL

6257. Abdullatr bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik
mengabarkan kepada karni dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullatr bin
Umar RA, batrwa Rasulullah SAW bersabd4 "Apabila orang yahudi

mengucapkan salam kepada kalian, sebenarnya seseorang merelw
mengucaplcan,'Assaamu alaikn (semoga lcematian menimpamu),,
malca ucaplcanlah,' Wa alaika (semoga menimpamu)' ."

,*i *\t *'C, Jv :Jv & i,r €, gJt ; "3,:::t--.#, $:* *6,'$1;{ .:"'{,i1.
6258. Anas bin Malik RA menceritakan kepada kami, dia

berkata: Rasulullatr SAW bersabdq "Apabila ahti kitab memberi
salarn kepada lulian, maka ucapkanlah,'Wa alaikum (semoga juga
menimpa kalian)'."

Keteransan Iladits:

(Bab bagaimana menjawab salamnya ahlu dzimmah?). ludtil
ini mengisyaratkan batrwa tidak ada larangan untuk menjawab salam
kepada ahlu dzimmah, karena itulah dicantumkan judulnya dengan

A
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redaksi "bagaimana". Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam

surah An-Nisaa' ayat 86, Lili] 'tl4',#\tfi lUolro balaslah

penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah [dengan yang

serupaJ). Ini menunjukkan bahwa membalas ucapan sesuai dengan

yang lebih dulu kalau tidak dapat dengan yang lebih baik darinya.

Hadits pada bab ini menunjukkan perbedaan cara menjawab

salam kepada orang Islam dan kepada orang kafir. Ibnu Baththal

berkata, "Ada orang yang berpendapat bahwa membalas salam ahli

dzimmah adalah wajib karena keumuman ayat tersebut. Selain itu,

diriwayatkan secara pasti dari Ibnu Abbas, dia berkat a, 'r1 W P V
A#'og'{t $ lBororgsiapa mengucapknn salam kepadamu, maka

jawablah, walaupun dia itu orang Majusi). Demikian juga yang

dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan Qatadah, sementara Malik dan Jumhur

melarangnya.

Atha' berkat4 "Ayat ini khusus di kalangan kaum muslimin.

Oleh karena itu, menjawab salam kepada orang kafir mutlak tidak

boleh."

Namun ada beberapa hadits bab ini yang menolaknya

diantaranya:

Pertama, :1r U"Wrt pi (Beberapa orang Yahudi datang).

Aku tidak tahu nama-nama mereka, namun Ath-Thabarani

meriwayatkan dengan sanad yang dha'if dai Zaid bin Arqam, dia

berkata, *x ti ,s6 ::{)t',y hi|pl\l,pi * xl' op ut * $1 6:i.

'rSiol 
'i-!i .JJali-'$)b ifli 'j6i p:6Jt s, (Kettka atat sedang

berada di hadapan Nabi SAII, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki

Yahudi yang bernama Tsa'labah bin Al Harits, lalu dia berkata,
"Assaamu alaika yaa Muhammad [semoga kematian menimpamu, hai

MuhammadJ." Lalu beliau menjawab, "Wa alailatm [dan semoga

menimpamu|). Jika riwayat ini akurat, maka kemungkinannya adalah

salah seorang dari orang-orang Yahudi tersebut, yaitu dia yang
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mewakili mereka mengucapkan perkataan itu, sebagaimana halnya

penisbatan ucapan orang banyak kepada salah seorang dari mereka

yang mengucapkannya atas nama mereka. Karena kebersamaan dan

kerelaan mereka terhadapnya sama kuatnya dengan orang yang turut

serta mengucapkannya.

|r* irLti ,r!66 (Lalu mereka mengucapkan, "Assamu alaika

[semoga kematian menimpamu]"). Penafsiran as-saam telah

dipaparkan dalam pembahasan tentang pengobatan, yaitu kematian.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kematian yang segera.

Lilrj ifir '6ib ,'iifr W (Maka atat pun mengerti itu, latu

aht katakan, "'Alailanmus saamu wal la'nah [bahkan semoga

kematian dan lalomt menimpa kalianJ. ') Disebutkan dalam riwayat
Abu Mulaikah dari Aisyah, sebagaimana dikemukakan pada

permulaan pembahasan tentang adab, '*jifu'rkJi"65b |Uiui
'€-J (Maka Aisyah berknta, "Alailatm wa la'analatmullaah wa

ghadhiba alailatm [semoga juga menimpa kalian, dan Allah melaknat

lrnlian serta murlca kepada kalianJ.")

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur lainnya, "iS -tt #
iri-.lrj irl.Jr gankan semoga kematian dan kenistaan menimpa kalian)

yakni dengan huruf dzal, ymg merupakan salah satu dialek dalam

menyebut adz-dzamm (celaan) yang merupakan lawan dat', al madh

(pujian), jadi bisa dikatakan, fi, |ri, aan pJi.

Iyadh berkata, "Para periwayat tidak berbeda dalam

meriwayatkan kata irLr pada hadits ini. Jika disebutkan irXJr berarti

dari ad-dawaam (senantiasa) dan mempunyai makna yang lain

daripada ir3--lr, tapi perlu membuang huruf wawu sehingga menjadi

sifat rurtuk kata itLJt."
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Ibnu Al Arabi menceritakan, bahwa it3uJt adalah dialek dalam

pengucapan ptXJt (selalu atau senantiasa).

Ibnu Baththal berkata, "Abu Ubaid menafsirkan iul' d"t g* o/

maut (kematian). sementara A1 Khaththabi menyebutkan bahwa

penalawilan Qatadah menyelisihi itu. Disebutkan dalam riwayat Abdul

Warits bin Wa'id dari Sa'id bin Abi Arubah, dia berkata, 'Qatadah

mengatakan tentang penafsiran pifa i*fr, yaitu i-iii-j ) qi3 (semoga

kalian bosan terhadap agama kalian)'. Yakni sebagai mashdar dai
kata sa'aamah dan sa'aaman."

Ibnu Baththal berkata, *r{ku dapati apa yang ditafsirkan oleh

Qatadah ini diriwayatkan dari Nabi SAW yang dinukil Baqi bin

Makhlad dalam tafsimya dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Anas, crf

# t3\:-i #'p'e;$.;t'r\yrrebi t e.E iE *i *oht 'v dt
oit*3'Gf ;61t ir: :j6 ,i,i .1' J?)6-'nn,$a ej6 6 o';tu'Sa,Jut

;<-;l (Bahwa ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para

sahabatnya, tiba-tiba seorang Yahudi datang lalu mengucapknn

salam kepadanya, lalu para sahabat membalasnya, maka beliau

bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang diucapkannya?" Mereka

menjawab, "Dia memberi salam, wahai Rasulullah." Beliau

bersabda, "Dia mengucapkan, 'Assaamu alailatm, yahti tusaamuuna

diinalatm [semoga kalian bosan terhadap agama kalianJ.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan redaksinya, O:if---i
'$e"2 (semoga kalian bosa terhadap agama kalian) adalah penafsiran

Qatadah sebagaimana yang ditunjuklkan oleh riwayat Abdul Warits

yang disebutkan oleh Al Khaththabi. Al Bazzar dan Ibnu Hibban

dalam Shahih-nya menukil riwayat dari jalur Sa'id bin Abi Arubah,

dari Qatadah, dari Anas , 'W gr6,:e1t'Pj # XO' .J- CuU:* ;
,",, :rjri ri6 6 o\)u,y,:Jtit *'t *oht ,)bU, qa>t *"i |r*
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:'JLri ,ij:t:j ;u tii:r;efu; o'ir.l '6t |nl,:v iilr ,ir5 'rfiy,Jtl tflb'f,
r:,'nSlt ,titr:6i' '&1 '{:b '* ,ilJJd . 'n<lt iUr, jf r,aij .,iF

gl--U (Seorang Yahudi melintas di dekat Nabi SAW dan para

sahabatnya, lalu dia memberi salam kepada mereka, makn para

sahabat Nabi SAW membalasnya, lalu beliau bersabda, "Tahukah

kalian apa yang diucapknnnya?" Mereka menjawab, "Ya, dia

memberi salam kepada kita." Beliau bersabda, "Sebenarnya dia

mengucapkan, 'Assamu alaikum, yaloi tusaarnuuna diinalatm

[semoga kalian bosa terhadap agama kalianJ'. Panggil kembali dia

kepadalru Maka para sahabat pun membawa kembali orang Yahudi

tersebut, lalu beliau bertanya, "Apa yang telah engkau katakan?" Ia
menjawab, "Assamu alaihtm." Maka beliau bersabda, "Apabila ahli
kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah, 'Alaikum

maa qultum [semoga apa yang knlian katakan itu menimpa

knlianJ'.")

Ini adalah redaksi menurut versi Al Bazzar, sedangkan dalam

riwayat Ibnu Hibban disebutkan, )Jb hr j; Ut ,SA ,{ i-;fi-'of

tt:t:rl-it :'i-i tilanwa seorang Yahudi memberi salam, latu Nabi SAW

berkata, "Tahuknh kalian.") Sedangkan redaksi lainnya menyerupai

redaksi AlBazzar namun tanpa menyebutkan, ij\) (Kembalikan dia),

kemudian di bagian akhir disebutkan, ygi' fi n,|tt'#|b,ty
W) ,d:P (Apabila seseorang dari ahli kitab memberi salam kepada

lralian, malra katakanlah, 'Wa alaila [dan semoga pula atasmu]'.")
'eAtj (Dan laknat) mengandung kemungkinan bahwa Aisyah

rnemahami perkataan mereka dengan kecerdasanny4 lalu dia

mengingkari mereka dan memperkirakan bahwa Nabi SAW menduga

bahwa mereka mengucapkan lafazh salam, maka Aisyah pun

mengungkapan pengingkarannya terhadap mereka. Kemungkinan juga

dia pernah mendengar itu sebelumnya dari Nabi SAW sebagaimana
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yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dan hadits Anas pada bab

ini. Aisyah melontarkan laknat kepada mereka, bisa jadi karena ia

memandang bolehnya melaknat orang kafir tertentu, terlebih lagi

ketika tampak darinya sesuatu yang memang perlu diluruskan. Bisa

juga karena Aisyah telah mengetahui orang-orang tersebut mati dalam

keadaan kafir, lalu dia melontarkan laknat. Secara zhahit, Nabi SAW

menginginkan agar tidak membiasakan lisan beliau dengan tutur kata

kasar, atau beliau mengingkari sikap Aisyah yang berlebihan.

Mengenai hal ini telah dipaparkan di permulaan pembahasan tentang

adab, yaitu pada bab sikap lemah lembut, dan pembahasan tentang

bolehnya melaknat orang musyrik tertentu yang masih hidup akan

dipaparkan pada bab mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrik

dalam pembahasan tentang doa.

aJ-i.tb Lry-# (Tenang, wahai Aisyah) Penjelasannya telah

dipaparkan dalam bab sikap lemah lembut pada pembahasan tentang

adab.

'€-;",'J5 ii5 (Sebenarnya aht sudah mengatakan, "Alaihtm

lsemoga itu menimpa kalianf.") Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Ma'mar dan Syu'aib dart Az'Zlthn yang diriwayatkan

oleh Muslim, yaitu tanpa huruf wawu, dan juga dalam riwayat Suffan

yang diriwayatkannya. Sedangkan dalam yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i dari riwayat lainnya dart Az-Zuhri disebutkan dengan huruf

wawu (yakni wa alailatm).

A1 Muhallab berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya

pemimpin mengelabui tindakan tipu daya dan membalasnya dengan

cara yang tidak disadari bila diharapkan rujuknya si pelaku."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang pensyaratan ini perlu

ditinjau, karena orang-orang Yahudi saat itu adalah golongan yang

terikat dengan perjanjian damai, jadi yang tampak bahwa itu adalah

untuk kemaslahatan persafu an.
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Kedua, ,:# ;crJb itui :pltfii6-GIy ,i:ji$t'n<lo ;; tiy
',!-)'t3 (Apabita orang Yahudi mengucaplwn salam kepada kalian,

sebenarnya seseorang mereka mengucapkan,'Assaamu alaika

[semoga lrematian menimpamuJ, maka ucapknnlah, 'Wa alaika

[semoga menimpamuJ'.") Demikian yang disebutkan dalam semua

naskah lmam Bukhari, dan demikian juga yang diriwayatkannya

dalam lcrtab Al Adab Al Mufrad dari Isma'il bin Abi Uwais, dari

Malik. Sedangkan yang disebutkan oleh sernua perawi Al Muwaththa'

menggunakan redaksi, 'd1b ,p (maka ueapkanlah,*Alaika [semoga

itu menimpamuJ.') tanpa huruf wau. Abu Nu'aim juga

menyebutkamrya dalam krtab Al Mustakhraj dari jalur Yahya bin
Bukair, dan dari jalur Abdullah bin Nafi', keduanya dari Malik,
dengan menyebutkan huruf wawn. Mengenai hal ini perlu diteliti lebih
seksam4 mengingat di dalam |,rtab Al Muwaththa'yang berasal dari

Yahya bin Bukair dicantumkan tanpa huruf wawu, sernentara

kesimpulan perkataan Ibnu Abdil Balr, batrwa riwayat Abdullah bin
Nafi' adalah tanpa huruf wawu, karena dia berkata, '"Tidak seorang

pun periwayat Al Muwaththa' dari Malik yang memasukkan huruf
wawu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bamun disebutkan oleh Ad-
Daraquthni di dalam krtab Al Muwaththa' dari jalur Rauh bin tlbadah

dari Malik dengan redaksi, |S;*i'}0 1*atra ucaplwnlah,"Wa alailm

{semoga pula menimpa kalianJ.') dengan menyebutkan huruf wawu

dan bentuk jarnak.

Ad-Daraquthni berkata,'?erkataan pertama lebih shahih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Isma'ili menukil dari jalur

Rauh, Ma'an dan Qutaibatr, ketiganya dari Malik, tanpa huruf wawu

dan dengan bentuk tunggal seperti riwayat jamaah. Imam Bukhari

meriwayatkannya dalam pembahasan tentang perintatr bertobat kepada

orang-orang yang murtad, dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Malik
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dan Ats-Tsauri, semunya berasal dari Abdullah bin Dinar, dengan

redaksi, |,!1b 'S-3 gcapkanlah, "Alaika fsemoga itu menimpamuJ . ")

tanpa menyebutkan huruf wawu. Namun, hanya dalam riwayat As-
Saralr*rsi dicantumkan dengan redaksi, '€-;t'p lmotro ucapkanlah,

"Alaikum [semoga itu menimpa kalianJ.") dengan bentuk jamak dan

tanpa hrtruf wawu.

Selain itu, Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari

jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Ats-Tsauri, dengan redaksi, ti3-J'P

"<*i 
(makn ucapkanlah oleh kalian, "Wa alaikum [semoga menimpa

kalianJ.") dengan menyebutkan huruf wau dan bentuk jamak. Imam
Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin
Ja'far, dari Abdullah bin Dinar tanpa httruf wawa. Dalam naskah yang

benar dari Muslim disebutkan dengan hluruf wawu.

Sementara itu An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalw Ibnu
Uyainah, dari Ibnu Dinar dengan redaksi, 

t€t$ttA;i;t|* 
nl; t\y

'W ,:Jji ;rkjb ltur jrg 6I;,! {,traoita orans yahudi dan orang

Nashrani rnemberi salam kepada kalian, makn sebenarnya ia
mengucapkan, "Assamu alailcum [semoga kematian menimpa kalianJ,
maka ucapkanlah, "Alailatm [semoga itu menimpa kalianJ.") tanpa
huruf wawu dan dengan bentuk jamak.

Abu Daud meriwayatkannya dari riwayat Abdul Aziz bin
Muslim dari Abdullah bin Dinar seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu
Mahdi dari Ats-Tsauri, setelah mengemukakannya, dia berkata,
"Demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik dan Ats-Tsauri dari
Abdullah bin Dinar, dia menyebutkan di dalamnya,'nk2li (semoga

menimpa kalian). Al Mundziri mengatakan di dalam kitab Al
Hasyiyah, "Hadits Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sedang

hadits Ats-Tsauri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim."
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Ini menunjukkan bahwa riwayat Malik pada keduanya (pada

riwayat Imam Bukhari dan Muslim) disebutkan dengan huruf wawu.

Sedangkan Abu Daud, kemungkinan memahami riwayat Malik

berdasarkan riwayat Ats-Tsauri atau berpegang pada riwayat Rauh bin

lJbadah dari Malik. Tampaknya Al Mundziri berlebihan dalam

menyandarkan kepada Imam Bukhari, karena riwayat yang dinukilnya

menggunakan redaksi bentuk tunggal. Hadits Ibnu Umar ini

mempunyai sebab yang akan saya sebutkan dalam bab setelahnya.

Ketiga, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Buklrari dari jalur

Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dengan redaksi, FlJ,6 'i',i1$:b
(Anas bin Malik menceritakan kepada kami), yakni kekaknya, dengan

redaksi, 'nS!j;t ,t:-',J';;0 43r',jltll.:U '& tit (Apabila ahli kitab

memberi salam kepada lmlian, maka ucapkanlah, "V[/a alaihtm

[semoga atas kalianJ.") Demikian ia meriwayatkannya secara

ringkas. Selain itu, Qatadatr meriwayatkannya dari Anas dengan

lafazh yang lebih lengkap, yang dinukil oleh Imam Muslim, Abu

Daud dan An-Nasa'i dari jalur Syu'bah, darinya dengan redaksi, "ot

I:;tt-;s| ,vtbi:irJ.yqi' &tblti't *i *v\, rtb'$,u*l
|Sjlj l:;i 

'.tr-i 
t;;j; (Sesungguhnya para sahabat Nabi SAW

berkata, "sesungguhnya para ahli kitab memberi salam kepada knmi,

lalu bagaimana kami menjawab mereka?" Beliau bersabda,

"[Jcaplranlah, 'Wa alailam [dan semoga atas kalianJ'.")

Sementara Imam Bukhari meriwayatkannya dalam l<rtab Al
Adab Al Mufrad dari jalur Hammam, dari Qatadah dengan redaksi, !
,irii .i:u-r' * pi *b, * oit,'q*t\? ;3)b itui :i66 ",t;N"

*, 1\\j :Sut ,J:p,i blii' 'Vb '6-.16 irlJr 
j6 (seorang Yahudi tewat

lalu berkata, "Assamu alailatm [semoga kematian menimpa kalianJ,

lalu para sahabat Nabi SAW membalas salamnya, maka beliau

berkata, "Dia mengucapkan, 'Assaamu alaihtm" Maka orang Yahudi
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itu ditangkap, lalu dia pun mengaftu, kemudian beliau bersabda,

" Balaslah [ucapan itu] kepadanya. ")

Abu Awanah juga meriwayatkannya dalam kitab shahih-rrya

dari jalur Syaiban menyerupai iwayat Hammam, di bagian akhirnya

dia menyebutkan, '+|)tti .'€:J\5\"t<tb iC.Jiaiii isui 't't\i t't\:t

'nslti l;:P eu3ir ,.j,rl"{:b'* ,it.:'.il.s (Nabi sAW kemudian

bersabda, "Kembalikan dia [ke siniJ." Maka para sahabat pun

mengembalikan orang tersebut, lalu beliau bertanya, "Apakah tadi

engkau mengucapkan, 'Assamu. alailatm [semoga kematian menimpa

kalianl '? " Dia meniawab, "Ya"' Saat itulah beliau bersabda,
,,Apabila ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah,

'Wa alaikum [semoga juga atas kalian]'.")

Pembahasannya telah dikemukakan pada hadits Aisyah dari

jalur lainnya dari Qatadah dengan tambahan redaksi. Pada

pembahasan tentang memerintatrkan bertobat kepada orang-orang

murtad, akan disebutkan dari jalur Hisyam binZ?I'tdbin Anas, 
"i*'J.;li .;!*itui : 

j66 P:t #Xr'..r1; Cu.a*"j,'J'tt;- *\.6 i.',-;;i
;# ?ili'Ss iltsr; oi:rut,'Jtt j .t*t:{i # h' ,,l} 1' 

'lr-l

'nsit: titr y.r Stl'n<:s'# ti\'jd til* r( ,iirr ,)?i6-,tiri 6t*
mendengar Anas bin Malik berkata, "seorang Yahudi lewat di dekat

Nabi SAW lalu mengucapkan, 'Assaamu alaika [semoga kematian

menimpamuJ', maka Rasulullah SAW berkata, 'Wa alaika [semoga

menimpamuJ'. Lalu beliau bersabda, 'Tahuknh kalian apa yang dia

katakan? Dia tadi mengatakan, assaamu alaika [semoga kematian

menimpamuJ'. Para sahabat berknta, ''l{ahai Rasulullah, bolehkah

kami membunuhnya?' Beliau bersabda, 'Apabila ahli kitab memberi

salam kepada kalian, maka ucapkanlah, "Wa alailatm fsemoga atas

knlianJ.')

Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, bahwa yang

mengatakan "Bolehkah kami membunuhnya?" adalah Umar.
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Dari riwayat-riwayat ini disimpulkan, bahwa sebagian

periwayat hafal redaksi yang tidak dihafal oleh yang lain. Redaksi

yang paling sempurna adalah riwayat Hisyam bin Zaid ini.

Tampaknya, ketika Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat

batrwa orang Yahudi itu mengucapkan demikian, maka saat itu
sebagian sahabat menanyakan tentang bagaimana menjawab mereka,

yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syu'bah bin Qatadah,

namun pertanyaan ini tidak terdapat dalam riwayat Hisyam bin Zaid,

dan para periwayat tidak berbeda dalam meriwayatkan lafazh
jawabannya dari Anas, yaitu: 'nSili dengan huruf wau,ru dan bentuk

jamak.

Abu Daud mengatakan di dalam kitab ls-,Sznaz, 'Demikian
juga riwayat Aisyatr, Abu Abdunahman Al Juhani dan Abu Bashrah."

Al Mundziri berkata, "Hadits Aisyah muttafaq alaih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya adalah hadits pertama

pada bab ini. kbih jauh dia berkata, "Hadits Abu Abdurrahman

dinukil oleh Ibnu Majah, sedangkan Abu Bashrah dinukil oleh An-

Nasa'i. Keduanya adalah hadits yang sama, namun ada perbedaan

pada Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair, dimana Abdul Hamid

bin Ja'far mengatakan, dari Abu Bashrah, yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i dan Ath-Thahawi, sementara Ibnu Ishaq mengatakan, dari Abu

Abdinahman, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan juga

Ath-Thahawi. Sebagian sahabat Abu Ishaq mengatakan darinya

seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Hamid, yaitu yang dinukil oleh

Ath-Thahawi. Yang akurat adalatr pemyataan jamaah, sementara

redaksi riwayat An-Nasa'i adalah, n<loi ,ti':a i<* t;k"b$ goto
jilra mereka memberi salam kepada kalian, maka ucaplmnlah, "Wa

alaihtm [semoga pula atas kalianJ.") pua ulama bebeda pendapat

tentang menyebutkan atau tidak menyebutkan huruf wawu dalam

menjawab ucapan salam ahli kitab, karena perbedaan pandangan

mereka mengenai riwayat yang lebih kuat di antara kedua riwayatnya.



Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari Ibnu Habib, bahwa

pengucapannya tanpa huruf wawu adalah karena jika diucapkan

dengan huruf wawu berarti menyertakan kita di dalamnya. Ia

memaparkan, bahwa h\ruf wau dalam redaksi seperti ini mengandung

arti mengakui redaksi pertama dan mengaitkan redaksi kedua dengan

yang pertama, seperti ungkapan, ?g3,t-iij U.'k U-i (Zaid adalah

penulis. Lalu aht mengatakan, dan iuga penyair). Ini berarti

menetapkan kedua sifat itu padadiiZaid.

Dia berkata, "Pendapat ini diselisihi oleh mayoritas ulama

madzhab Maliki. Sebagian syaikh mereka berkata, 'Yaitu mengatakan,

ifL-lr '6!b,yakni dengan menggunakan harakat kasrah pada huruf

s in, y ang artinya semo ga bebatuan menimpa kali an' . "

Ibnu Abdil Barr menyangsikannya karena tidak disyariatkan

bagi kita mencela ahlu dzimmah. hi dikuatkan oleh pengingkaran

Nabi sAW terhadap Aisyah ketika mencela mereka. Ibnu Abdil Bar
menceritakan dari Thawus, ia berkata, 'Yaitu mengatakan ,il'll i:lA
(kesejahteraan jauh di atas knlian),dengan menggunakanhtxuf alif."

Sebagian salaf membolehkan menjawab mereka dengan

ucapan, ilL-fr 'iSI& {rr*oSo kesejahteraan dilimpahkan atas kalian)

sebagaimana membalas ucapan salam orang Islam. Sebagian mereka

berdalih dengan firman Allah dalam surah Az-Zrfldruf ayat 89, |*tt
i)tJ'Ut * (Maka berpalinglah [hai MuhammadJ dari mereka dan

lratalmnlah, "Salam [selamat tinggal]." Al Mawardi menyebutkan

batrwa ini juga merupakan pandangan sebagian ulama Syaf i, namun

tanpa menyertakan kalimat, wa rahmatullah. Ada juga yang

membolehkan sec ara mutlak.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Alqamah tentang bolehnya

hal itu dalam keadaan terpaksa. Diriwayatkan dari Al Auza'i, "Jika

Anda memberi salam, maka sesungguhnya orang-orang shalih telah

memberi salam, dan jika Anda meninggalkannya maka sesungguhnya
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orang-orang shalih telatr meninggalkannya." Diriwayatkan dari

sebagian ulama, "Tidak boleh menjawab salam kepada mereka."

Diriwayatkan dari sebagian mereka yang membedakan antara ahlu

dzimmah dengan atrlul harb (yang boleh diperangi). Pendapat yang

kuat adalah yang ditunjukkan oleh haditsnya, namun itu khusus bagi

atrli kitab. Imam Ahmad meriwayatkan hadits dengan Sanad yang

jayyid dari Humaid bin Zadawaih, bukan Humaid Ath-Thawil

menurut pendapat yang palin g shahih,dari Anas, ,Yl &'$-i I ol t l

|<iZi ,o*:6i' (Kami diperintahkan untuk tidak menambahkan

fiawaban salamJ lrepada ahli Htab melebihi "wa alailanm").

Ibnu Baththal menukil dari Al Khaththabi menyerupai apa

yang dikatakan oleh Ibnu Habib, dia berkata, "Riwayat orang yang

meriwayatkannya dengan redaksi, '3!b, tanpa huruf wawu adalatr

lebih baik daripada riwayat yang menyebutkan huruf wawu, karena

maknanya adalah etdku mengenrbalikan apa yang kalian katakan itu

kepada diri kalian." Sebab, dengan menyertakan huruf wau maka

maluranya menj adi, il;ri'rp {or**, d an at as kali an),karena huruf

wawu adalatr partikel penggabung ),ang berfungsi menyertakan."

Tampaknya, ia menukilnya dari tstab Ma'alim As-Sunankarya

Al Khaththabi, karena di dalam kitab itu dia mengatakan demikian

seperti yang diriwayatkan para atrli hadits 1nk2071, sementara Ibnu

Uyainatr meriwayatkannya tanpa menyebutkan huruf wawu, dan itulah

yang benar. Hal ini dikarenakan dengan tidak menyebutkannya berarti

perkataan mereka dikembalikan kepada mereka sendiri, sedangkan

bila disertai dengan huruf wawu berarti menyertakan orang yang

menjawab ke dalam apa yang mereka ucapkan. Al Khaththabi telah

meralat pendapatnya, dan dia mengatakan dalam kitab Al I'lam dari

Syarh Imam Bukhari ketika mernbicarakan hadits Aisyah yang

tercantum dalam pembahasan tentang Adab, dari jalur Ibnu Abi

Mulaikatr darinya, yang menyerupai hadits bab ini, dengan tarnbahan
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di bagian akhir, 13 F. ,rJ.rqL! ,|{o :i>\::jsC r; g,;,SV ti
"r/';4 itat - (Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah alat

katakan? Aku telah meniawabnya; "Alaihim [semoga itu menimpa

merekaJ, lalu diknbulkan doalru terhadap mereka dan tidak

dikabulkan doa mereka terhadapht).

Al Khaththabi berkata yang intinya, "Apabila seseorang

berdoa memohonkan sesuatu secara zhalim, maka Allah tidak

mengabulkannya, dan doanya itu tidak akan menemukan jalan kepada

orang yang didoakannya."

Hadits ini memiliki hadits lain yang menguatkannya, yaitu d1n

hadits Jabir, dia berkata, '1;i *O?ttt ,)b'r;t ,* l:€t'Uir'J P
,4. i,satriri r; '# jf *.iiiiu.outt #i,'Jti )ftb ir:..ti 'rii65

4 oi.tiJ-1r'f ,4!b t,,ir+5 ,'$ ois:tJi lBrbrrrpa orang Yahudi

memberi salam kepada Nabi SAW, mereka mengucapkan, "Assamu

alaihtm [semoga kematian menimpa kalianJ. Beliau lalu meniawab,

"Wa alailatm [semoga pula menimpa kalianJ." Aisyah berkata sambil

marah, "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucaplmn?"

Beliau menjawab, "Tenfii. Alat telah menjawab mereka, lalu doa kita

atas mereka dikabulkan sedangkan doa mereka atas kita tidak

dikabulkan.")

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dalam kitab Al
Adab Al Mufrad dari jalur Ibnu Juraij: Ia mengabarkan kepadaku,

bahwa ia mendengar Jabir. Orang yang mengingkari riwayat dengan

huruf wawu telah melewatkan pengamatan terhadap riwayat Aisyah

ini dan jawaban Nabi SAW kepadanya. Sebagian orang yang kami

kenal mengatakan tentang hadits Anas pada bab ini, "Riwayat yang

shahih dari Malik adalah tanpa huruf wawu. Demikian juga yang

diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, dan itu lebih benar daripada riwayat

dengan huruf wawu, karena dengan membuangnya berarti
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mengembalikan perkataan itu hanya pada mereka, sedangkan dengan

mencanfumkannya berarti menyertakan kita."

Yang aku pahami ketika dia menilai lemah riwayat dengan

huruf wawu dan menyalahkan maknanya, tidak dapat diterima

berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan.

An-Nawawi berkata, "Yang benar, mencantumkan dan huruf

wawu atau tidak adalah benar dan boleh, namun mencantumkarulya

adalah lebih baik dan tidak mengandung kerusakan, dan mayoritas

riwayat menyebutkan demikian. Tentang maknanya ada dta, yaitu:

Pertama, mereka mengatakan, 'semoga kematian menimpa kalian'.

Lalu beliau menjawab, 'Dan semoga iuga menimpa kalian'.

Maksudnya, kami dan kalian adalah sama dalam hal itu, masing-

masing kita memang akan mati. Kedua, huruf wawu sebagai

permulaan redaksi, bukan sebagai kata sambung dan penyerta.

Maksudnya,?iUt'n'rsirfus 6 #i (dan kalian berhak mendapatkan

kenistaan)."

Al Baidhawi berkata, "Dengan menganggap huruf wawu

sgbagai kata sambung berarti ada kalimat yang tidak disebutkan secara

redaksional yaitu, 3';9Li J "rt Q,b\;-J-i 6'6tb ,|li?t (dan aht

katakan, "semoga menimpa knlian apa yang kalian inginkan

menimpa kami, atau apa yang knlian berhak mendapatkannya.") Jadi,

bukan kata sambung kepada kata']litb dalam ucapan mereka."

A1 Qurthubi berkata, "Ada yang berpendapat bahwa htxaf wau

tersebut berfungsi sebagai permulaan redaksi, dan ada juga yang

berpendapat bahwa hanya sebagai tambahan. Namun jawaban yang

paling tepat adalah, doa kami atas mereka dikabulkan, sedangkan doa

rnereka atas kami tidak dikabulkan."

Ibnu Daqiq Al Id menceritakan dari Ibnu Rusyd tentang

penjelasan yang menggabungkan kedua riwayat itu, yaitu yang

menggunakan huruf wawu dan yang tidak menggunakannya, dia
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berkata, "Bagi yang mengetahui secara pasti bahwa dia mengatakan

iL.lr (kematian) atau i>rJ-Jt (dengan harakat kasrah, yang berarti

bebatuan), maka sebaiknya dijawab tanpa huruf wawu, sedangkan

yang tidak mendengamya secara jelas, maka sebaiknya menjawabnya

dengan menyertakan huruf wawu, ini merupakan penggabungan

keenam pendapat ulama dalam masalah ini."

An-Nawawi berkata mengikuti Iyadh, "Orang yang

menafsirkan iL.lt dengan kematian, maka hendaknya menyertakan

huruf wawu) sedangkan yang menafsirkannya dengan kebosanan,

hendaknya tidak menyertakan huruf wawt."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi riwayat yang menetapkan

huruf wawu adalah riwayat yang valid, dan itu menguatkan

penafsirannya dengan "kematian", itu lebih utama dyp"d."
menyalahkan yang tsiqah. Dia menjadikan sabda Nabi SAW, iJJ ti!

.7u-l;lir JJl'ji{-j6 (Apabila ahli kita memberi salam kepada kalian)

sebagai dalil yang menunjukkan tidak disyariatkannya seorang

muslim untuk memulai salam kepada orang kafir. Demikian yang

dikemukakan Al Baji dari Abdul Wahhab.

Al Baji berkata, "Karena hadits ini menjelaskan tentang

hukum menjawab salam dan tidak menyebutkan tentang hukum

memulai salam."

Ibnu Al Arabi menukil dari Malik, "Bila memulai salam

kepada seseorang yang diduganya sebagai muslim namun temyata

kafir, maka Ibnu Umar menarik kembali salamnya."

Menurut Malik, itu tidak perlu. Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak
ada gunanya menarik salam saat itu, karena orang kafir itu tidak

mendapatkan sesuatu dari salam itu, sebab salam yang ditujukan untuk

orang Islam."
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Yang lainnya berpendapat, bahwa itu berguna sebagai

pemberitahuan kepada orang kafir tersebut bahwa dia tidak berhak

mendapat salam lebih dulu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dikuatkan oleh

kekhawatiran ada orang lain yang mengingkarinya atau mengikutinya,

jika orang yang mengucapkan salam itu termasuk orang yang diikuti

atau menjadi penutan.

Dia menmenjadikannya sebagai dalil bahwa hadits jawaban

tersebut khusus kepada orang kafir, sehingga tidak boleh digunakan

untuk menjawab salam orang Islam. Ada juga yang berpendapat,

bahwa bila menjawab salam orang Islam seperti itu dengan

menyertakan huruf wawu, maka itu boleh, dan jika huruf wawu maka

tidak boleh.

Ibnu Daqiq A1 Id berkata, "Kesimpulannya, bahwa hal itu
cukup unfuk tercapainya makna "salam" walaupun tidak sampai pada

tingkat pelaksaan perintah yang tersebut dalam firman Allah dalam

surah An-Nisaa' ayat 86, riill \i $',#\ryfi 1u"t o balaslah

penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah fdengan yang

serupaJ). "

Tampaknya, ia memaksudkan jawaban yang tanpa

menyebutkan huruf wawu. Sedangkan yang disertai dengan huruf

wawu, maka telah disebutkan dalam sejumlah hadits, di antaranya

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas, ,|1,f;ie
itt't ;i;j |!-t'b| ,'Jvi '€}b iU- ,iui '*:t # tn' ,p 'rr|t Ts"orong

laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu mengucapkan, "Salaamun

alailatm [semoga kesejahtera, .an dilimpahkan kepadamuJ. Beliau

lremudian menjawab, "Wa alailu wa rahmatullaah [semoga pula

dilimpahlran kepadamu dan juga rahmat Allahl.")

Riwayat Ath-Thabarani dalam l<rtab Al Ausath, dari Salman

menyebutkan, |t1ii 
'j66 

.&r J?)ti-'& i'.tli ,,Suihi u$ Ts"orong
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laki-laki datang lalu berkata, "Assalaamu alaika yaa rasulullaah

[semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai RasulullahJ. "
Beliau kemudian menjawab, "Wa alaika [semoga juga dilimpahkan

kepadamul.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, manakala redaksi ini (yakni wa

alaika) sudah masyhur sebagai jawaban untuk non-muslim, maka

selayaknya tidak menggunakannya sebagai jawaban salam bagi orang

muslim, walaupun ifu mencukupi sebagai jawaban salam.

23. Orang yang Melihat Surat Seseorang yang Dikhawatirkan
Membahayakan Kaum Muslimin agar Meminta Penjelasan

.;.!.1t, & r)L\t -* yt,S';:, ,# ,JG& hr ,f, ,y'*
fl: & t*Vr 'iui ,-i.ru tNr-'rnrllt ;7 t!: rtir G.

,f *L'u zr€e q;'E-gt o2i?rt 1,-rly ,;e -,A'r:,

1.r'iC'* e ,p *b U akriti,,so .#_#t ;t* ,tj
\g-1 ,$rit i($t a-i :rfu :,lu .;-,, *Ab, & A' J?r g

l;U C-o) t; ,t4J;:, e$v Q. t:*1:ti .iq €i 6 
'Uu

lt ,S';:, ak G'.*, ,^;: ,'.i :Jv .t€ 6; 6 fu+V JL,

.g::'?\'ri *6t'"F;A *|,it^,- rtlj,, ,*i t'\, ,b
:. ^t. tfis- LA:;,L d\6iU?t -* 4,oirt5:Ju

,f e c :Jvi'-:::. i e Jv 6-'ab y:Jui ,rU i
,t o* ol t i:rf.tj! ri}'.$ (,i ,l;:ri at q'i o';,r'ot
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vt :lc 'ai;:.i'a';, ,dy', *i * g lu' euu ipt ry
.';; yt i rj'F x ,G:* ilu .#': lli'* " hr g+ i *t

s:ri ,,j1,'-;l,i'i';,r:, hr oe i 'it ,*tLAt '; ';L'Jt- iJv

j *, ", il' #r $-$ 63 ,'#,:- i,St-:Js .{;L atG
*,,r- ,'* .liztt Air'"i ;;i Y rj;t :sta ,ru S^i

.pi l';:t't?"i i;iu:';J W

6259. Dari Ali RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pemah

mengutusku bersama Az-Ztbair bin Al Awwam dan Abu Martsad Al

Ghanawi 
-masing-masing 

kami adalah penunggang kuda-, beliau

besabda, ,Berangkatlah kalian sampai kalian datang ke Raudhah

Khakh. Sebab di sana ada seorang wanita dari kalangan kaum

musyrikin yang membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah yang

ditujulran kepada orang-orang musyrik'. Maka kami pun berhasil

menyusul wanita tersebut yang telatr berjalan dengan menunggang

untanya di tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kami.

Kami kemudian berkata, 'Mana surat yang bersamamu itu?' Wanita

itu menjawab, 'Aku tidak membawa surat'. Kami lalu menurunkannya

lantas menggeledah hewan tunggangarurya, namun kami tidak

menemukan apa-apa. Kedua satrabatku berkata, 'Kita tidak melihat

surat'. Aku berkata, 'sungguh aku tahu, bahwa Rasulullah sAw tidak

mungkin berdusta. Keluarkan surat itu atau aku telanjangi kamu'.

Tatkala ia melihat keseriusanku, maka ia pun memasukkan tangannya

ke pinggangnya -saat 
itu ia berbalutkan pakaian tebal-, lalu

mengeluarkan surat. Setelatr itu kami membawakannya kepada

Rasulullalr SAW. Kemudian beliau bertanya (kepada Hathib),'Apa

yang mendorongmu melalatlmn ini, wahai Hathib?' Ia menjawab,
.Aku tidak punya maksud apa-apa selain ingin mejadi orang yang

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak menukar dan tidak

pula mengganti (keyakinanku). Aku hanya ingin pada kaum itu ada
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yang dengannya Allah melindungi keluarga dan hartaku. Tidak ada di
antara para satrabatmu yang mempunyai kerabat di sana kecuali ada

orang yang dengannya Allah melindungi keluarga dan hartanya'.

Mendengar ifu, beliau bersabda, 'Engkau benar. Janganlah kalian
mengatakan kepadanya kecaali yang baik'. Lalu Umar bin Khaththab
berkata, 'Sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan

kaum mukminin. Biarkan aku memenggal lehernya'. Beliau bersabda,

'Wahai Umar, tahukah englrau bahwa sesungguhnya Allah telah

melihat isi hati orang-orang yang ilai dalam perang Badar, seraya

berfiruan, "Berbuatlah selcehendak kalian, kargna telah dipastikan
surga bagi lralian".' Maka. air mata Umar pun menetes, dan ia
berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetatrui'."

Keteranean Hadits:

Tampaknya Imam Bukhari ingin menjelaskan atsar yang
menyebutkan tentang larangan melihat isi surat orang lain yang

kemudian dikhususkan dengan mencegah kerusakan yang lebih
banyak daripada kerusakan melihat (surat orang lun). Atsar tersebut

diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi,

16' d fu69.b *.\i**i yV ey's1, @arangsiapa metihat surat

saudaranya tanpa seizinnya, maka seakan-akan ia melihat lcepada

neralra). Namun s anad-nya dha' if.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali yang

menceritakan kisah Hathib bin Abi Balta'ah. Penjelasannya telah
dikemukakan dalam tafsir surah Al Mumtahanah. Yusuf bin Buhlul,
gunmya Imam Bukhari dalam hadits ini, adalah seorang Syaikh Kufah
yang asalnya dari Al Anbar. Di antara keenam imam hadits tidak ada
yang meriwayatkannla darinya selain Imam Bukhari, dan hanya ini
haditsnya yang disebutkan di dalam kitab Ash-Shahih.Iman Bulfiari
meriwayatkan hadits ini dari jalur-jalur lainnya dalam pembahasan

tentang peperangan dan tafsir, di antaranya yang disebutkan dalam
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pembahasan tentang peperangan adalah: dari Ishaq bin Ibrahim, dari

Abdullah bin Idris, dengan sanad yang disebutkan di sini. Para

periwayat lainnya yang disebutkan dalam Sanad ini semuanya orang

Kufah.

A1 Muhallab berkata, "Hadits Ali ini menunjukkan bahwa

bolehnya membongkar tabir dosa dan menyingkap wanita yang

bermaksiat. Sedangkan riwayat yang menyebutkan tidak boleh melihat

surat orang lain kecuali dengan seizinnya, adalah berkenaan dengan

orang yang tidak tertuduh dari kalangan kaum muslimin. Orang yang

sudah divonis tertuduh, tidak lagi mendapat penghormatan. Hadits ini

juga menunjukkan bolehnya melihat aurat wanita dalam kondisi

darurat."

Ibnu At-Tin berkata, '?erkataan Umar, '^;t 'a7U ,+t
{Biarkan alat memenggal lehernya)dan sabda Nabi SAW, 'rl { tit'l
f.r-i+ (Janganlah kalian mengatakan kepadanya kecuali yang baik),

dipatrami bahwa Umar tidak mendengarnya, atau mungkin perkataan

Umar ini sebelum Nabi SAW mengatakan itu."

Kemungkinan juga, karena kerasnya sikap Umar dalam

perkara yang berkaitan dengan hak Allah. Ia memahami larangan itu

secara zhahir, yaitu larangan mengatakan perkataan buruk kepadanya,

dan itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan hukuman

terhadapnya karena kesalahan yang diperbuatnya. Lalu Nabi sAw
rnenjelaskan bahwa alasan Hathib benar, dan bahwa Allah telah

rnerraafkannya.
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24. Bagaimana Menulis Surat kepada Ahli Kitab?

'J 16 (j oi i?i qb q.t"oi"^31# i' * ; itt; ;ti
(re1*.t;s)- t;:rt'a ; ,e lt ,;-'.,i'*; of ;?i ,-,?

,a'/,

\t .* lnr J'yt 76rG; ; ,'Ju .L{t ?:,i .';;u -tfut,

1, 1; f1*'o'FlSi *,Sti' fi :*ltir;,G**t *
.'Jx $ .6:,il; &y; J, ircri ir!;t # ,y," a t;,)

6260. tlbaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan

kepadaku bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Abu

Suffan bin Harb mengabarkan kepadanya bahwa Hiraklius pernah

mengirim utusan kepadanya bersama sejumlatr orang Quraisy lainnya

-saat 
itu mereka tengah berdagang di Syam-, maka mereka pun

menemuinya. Lalu dia menyebutkan haditsnya. Dia berkata,

"Kemudian dia meminta untuk diambilkan surat Rasulullah SAW, lalu

dibacakan, temyata isinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan

utusan-Nya, kepada Hiraklius pembesar Romawi. Semoga

keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengilatti petunjuh

Kemudian setelah itu."

Keteransan Hadits:

(Bab bagaimana menulis surat kepada Ahli Kitab?) Pada bab

ini, Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Abu Suffan yang

menceritakan kisah Hiraklius, dan itu jelas sesuai dengan judul yang

dicantumkarulya.
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Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya

menulis f it l,et:.,Jlr 1' ft kepada ahli kitab, dan mencantumkan

lebih dulu nama pengirim daripada nama yang dikirimi."

Dia berkata, "Hadits ini juga berfungsi sebagai dalil bagi

kalangan yang membolehkan berkirim surat kepada Ahli Kitab dengan

memberi salam jika diperlukan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Tentang bolehnya memberi salam

secara mutlak perlu dicermati lebih jauh. Yang ditunjukkan oleh

hadits ini adalah salam yang sifatnya terbatas, sebagaimana yang

disebutkan dalam riwayat ini, rsl-iir '#l|r ;b ?:r'l.-Jri 15"*ogo

keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk),

atau boleh juga dengan kalimat, 'iu,Ju."!U',; ,* {t'3i lSemoga

keselamatan dilimpahkan kepada orang yang berpegang teguh

dengan kebenaran), atau kalimat lainnya yang serupa. Perbedaan

pendapat mengenai hal ini telah dipaparkan pada permulaan

pembatrasan tentang meminta izin.

25. Siapa yang Ditulis Lebih Dulu di Dalam Surat?

J:sL) *e itt * nt J?r'* ,^b?nr *ari;; G_i ,f
)J.t';;:i Gt p\:u G':jl 4 *f 1;,r;\ q'*'*; ?t';)'* 

*j "** oi;';L Jt\.*G JL+'4r*',
.,r+ i,jjt'J;ai*; ,*, ;a\t J:" U,iG ,i;:;

9n J\p:vu',+,:&il|s1q';
6261. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil yang mengambil
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sebuah kayu lalu melobanginya, kemudian mamasukkan seribu dinar

ke dalamnya serta selembar surat darinya ymg ditujukan kepada

sahabatnya. Amr bin Abi Salamah berkata dari ayahnya, dari Abu

Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ia memaltat (melobangi)

sebuah kayu, lalu meletakkan harta di dalamnya dan menuliskan

kepadanya selembar surat, 'Dari Fulan kepada Fulan'."

Kgteranean Hadits:

(Bab siapa yang ditulis lebih dulu di dalam surat?)

Maksudnya, apakah dirinya sendiri (penglrim) atau orang yang

dikirimi surat? Pada bab ini, Imam Bukfiari mencantumkan bagian

hadits yang menceritakan seorang laki'laki dari bani Israil yang

meminjam seribu dinar (dari sahabatnya). Tampaknya, Imam Bukhari

tidak menemukan hadits marfu' yang sesuai dengan kriterianya

sehingga hanya mencantumkan hadits tersebut pada pembahasan ini.
Hadits ini sesuai dengan kaidatrnya dalam berdalil dengan syariat

umat sebelum kita bila ceritanya terdapat dalam syariat kita dan tidak

diingkari, apalagi bila redaksinya diungkapkan dalam bentuk pujian

terhadap pelakunya. hti dalil dalam hadits ini adalah, orang yang

mempunyai utang dianjurkan untuk menuliskan dalam suratnya: "Dari
fulan kepada fulan". Sebenarnya Imam Bukhari mungkin berdalil

dengan surat Nabi SAV/ yang ditujukan kepada Hiraklius, yaitu hadits

yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Namun, terkadang dia

tidak melakukannya, karena asalnya adalah yang besar menulis

dirinya lebih dulu jika menulis surat kepada yang lebih kecil, dan juga

pembesar atau yang terhormat kepada yang lebih rendah darinya.

Adapun jika yang terjadi adalah sebaliknya atau keduanya sederajat,

maka terjadi keraguan dalam hal ini.

Dalam kitab Al Adab Al Mufrad,Imam Bukhari meriwayatkan

hadits dari jalur Kharijah bin Zaid bin Tsabit, AfA lt JiJ'i3lt o{;

?W i* 'F"li i, $:f 'rbijt )l 6urat ini dari hamba Allah,
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Muawiyah, Amirul Muhninin, kepada Zaid bin Tsabit. Semoga

kesejahteraan dilimpahkan kepadamu). Dia juga menukil riwayat

yang serupa dari Ibnu Umar. Selain itu, Abu Daud meriwayatkan

hadits dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Al Ala' bin Al Hadhrami, dari Al
Ala', bahwa dia pematr menulis surat kepada Nabi SAW, dan dia

memulainya dengan menyebutkan dirinya sendiri. Ab&,tr;.azzaq

meriwayatkan hadits dari Ma'mar, dari Ayyub dengan redaksi,

itr ,)ij # dLg$;t y.igt'a (.9 (Atat pernah membaca sebuah

surat: Dari Al Ala' bin Al Hadhrami kepada Muhammad Rasulullah

SAN.

Diriwayatkan dari Nafi', bt At g-S $Uat; ';'A'# 'il t k
'#\ fi*, gonu (Jmar memerintahkan kep ada p ara p emb antunya,

apabila mereka menulis surat kepadanya agar memulai dengan

mencantumkan diri mereka sendiri).Diriwayatkan juga dari Nafi', itf
"dLrtliu.9ttr$ s1 * ,lC,l (Apabila para bawahan (Jmar menulis

surat kepadanya, mereka memulai dengan menuliskan diri mereka

sendiri).

Al Muhallab berkata, "Sunnahnya adalah si penulis (pengirim)

memulai dengan namanya."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, bahwa dia memulai

dengan nama orang yang hendak dituju oleh suratnya. Ketika Malik
ditanya tentang ini, dia menjawab, "Itu tidak apa-apa." Dia juga

herkata, "Hal itu seperti memberikan kelapangan dalam majlis." Ada
yang mengatakan kepadanya, bahwa orang-orang kak berkata,

'Tanganlah engkau memulai dengan menuliskan nama seseorang

sebelum dirimu, waiaupun itu ayahmu, ibumu atau siapa pun yang

lebih besar darimu." Mendengar itu, Malik mencelanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dinukil dari Ibnu

Umar bahwa itu merupakan kondisi yang paling sering terjadi.

Kalaupun tidak, Imam Bukhari telah menukil riwayat dalam kitab Al

juga

at./
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Adab Al Mufrad dengan eanad yang shahih dari Nafi', ';3 fi ic,J;ts

f,;,i'f-, i*k & yrtjti-*,*.f['ol,irii ,$-5i jy'+v
'Us6 ,;\ F;t (Ketika lbnu [Imar mempunyai keperluan kepada

Muawiyah, dia hendak menulis surat dengan terlebih dahulu

mencantumknn nama dirinya. Mereka masih tetap demikian hingga

dia rnenuliskan: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

lagi Moha Penyayang. Kepada Muawiyoh).

Dalam riwayat lainnya disebutkan tarnbatran redaksi, li Lit
setelalr basmalah.Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab

Al Adab Al Murfad, dari riwayat Abdullah bin Dinar, batrwa Abdullalr
bin Umar menulis surat kepada Abdul Malik untuk berbaiat

kepadanya, .:fr f, 1' * b ;*!i, ,at gtt;,lr )it ..r.-')t g,.}, i' ft
Ct'&{la 1O*gon menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang. Kepada Abdul Malik, Amintl Mukntinin. Dari
Abdullah bin Umar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan

kepadamu....). Pada pernbahasan te,lrtang berpegang teguh dengan Al
Qur'an dan Sunnah, Imam Bulfiari menyebutkan bagian riwayat ini.

tte'iA ,H;l*;,'U)6.') ft'ufi lBohwo beliau menyebutkan

seorang laki-laki dari bani Israil yang mengambil sebuah lrayu).

Demikian yang dikemukakan Imam Bukhari secara ringkas. Dia
mencantumkannya pada pembahasan tentang kafalah (aminan) dan

yang lainnya secara panjang lebar.

* gl i # )rij lUmar bin Abi Salamah berknta).Umar bin

Abu Salamah adalatr Ibnu Abdinatrman bin Auf. Umar adalah orang

Madinatr, ia pindah ke Wasith. Ia dikenal jujur n.rmun memiliki
kelemahan. Imam Bukhari tidak mencantumkan riwayatrya selain

riwayat ini secara mua'allaq.Imam Bukhari meriwayatkannya secara

maushul dalam krtab At Adab At Mufrad, diamenyebutkan, ;i, til;
';"b $3,i ,tit? i Utl; ,fi4tll,l',i (Uusa bin Isma'il menceitakan
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kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Umar

menceritakan kepada kami), lalu dia menyebutkan seperti lafazh

mu'allaq tadi.

Diriwayatkan kepada kami dalam juz ketiga dari hadits Abu

Thahir Al Mukhlis secara panjang lebar, dia berkata, 6i:t; ,'qlt)t t$Y

;'i$:ri,s'fiU.'Ci (At Baghawi menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Musa menceritakan

kepada kami).

;';:";' d t (Dari Abu Hurairah). Dalam riwayat Al

Kusymihani disebutkan dengan redaksi, i';:;6.i V (Abu Hurairah

mendengar). Demikian juga dalam riwayat An-Nasafi, Al Ashili dan

Karimah.

'fi,i (Memahat). Demikian yang disebutkan dalam riwayat

mayoritas, sedangkan riwayat Al Kasymihani disebutkan 'J

(melubangi).

Ibnu At-Tin berkata, "Mengenai kisah pemilik kayu tersebut,

ada yang mengatakan adanya karomah para wali. Mayoritas kalangan

Asy'ariyah menetapkan hal itu, sementara Imam Abu Ishaq Asy-

Syairazi dari kalangan ulama Asy-Syafi'i dan kedua syaikh; Abu

Muhammad bin Abi zaid dan Abu Al Hasan A1 Qabisi dari kalangan

ul arna Maliki mengingkarinya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada riwayat yang akurat dari

Asy-Syairazi mengenai hal ini. Yang ada adalah riwayat yang dinukil

dari Abu Ishaq Al Isfaraiyini. Tentang kedua syaikh itu, mereka

lnengingkarinya sebagai mukjizat yang dit*rususkan bagi para nabi,

seperti adanya anak tanpa bapak, naik ke langit yang tujuh dengan

jasad dalam keadaan terjaga. Tokoh Sufi, Abu Al Qasim Al Qusyairi

telah menyatakan di dalam risalahnya.
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26. Sabda Nabi SAW,'(Berdirilah untukpemimpin kalian!"

,F i {61 
€................i'* et;L; ).:*.'*'# $:', )y;t ;) $1r,

J*".,G ,t; fSL * r!;"^L:-:j'.PiLf * ,rj f ,* i
:)v'r1- fti" JL.f;'; :Jw i(; *\*3 i:. ht * Ut

1, .o1.. 1.t, ',.'.1 ,1.. o1, \. ?. ) 'q,,o ,.'-i o'-,,
P r!; ,-t3^ :Ju" ,S-,) t'\t 'u Ut +'"1- -€ f

:JG, .*tt;; ,-#, |i!btr',W'oi'&l ;f ,iu 'dr{
.351r yr'&tr'.--J"5-;'ra

s-,( Jr; u il.jr ;: ? O);>1r "*- ,*i :;tt to I ie
:a-(3 jY,*

6262. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, SVo'Uuf,

menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Abi Umamatr bin Satral bin

Hunaif dari Abu Sa'id, bahwa penduduk Quraizhah telah menerima

keputusan Sa'ad, lalu Nabi SAW mengirim utusan kepadanya, maka

dia pun datang, dan beliau bersabda, "Berdirilah kepada pempimpin

kalian 
-atau 

beliau bersabda: Orang terbaik kalian-." Lalu dia

duduk di sisi Nabi SAW, kemudian beliau bersabd4 "Mereka telah

menerima keputusanmu." Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku

memutuskan, bahwa yang turut berperang dari mereka dibunuh,

sernentara kaum wanita dan anak-anak mereka ditawan." Beliau

bersabda, "Sungguh engkau telah memutuskan dengan apa yang

diputuslrnn oleh Sang Raja."

Abu Abdillah berkata, "Sebagian sahabatku telah membuatku

faham, dari Abu Al Walid, dari perkataan Sa'id: Kepada

keputusanmu."
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Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Bedirilah untuk pemimpin kalian.").

Judul ini menyoroti tentang hukum berdirinya orang yang sedang

duduk untuk menghormati orang yang masuk (datang). Di sini Imam

Bukhari tidak memastikan hukumnya karena adanya perbedaan

pendapat. Bahkan, dia membatasi dengan kalimat berita sebagaimana

biasanya.

,y i.aitti I ,f "4iti.li P$ (Dart Sa'ad bin lbrahim,

dari Abiu tl*o*rh bin Sahat).Penjelasan tentang perbedaan dalam hal

ini telah dikemukakan sebelumnya dalam perang bani Quraizhahpada
pembahasan tentang peperangan disertai dengan penjelasan hadits.

Diantara hal yang belum disebutkan adalah bahwa Ad-Daraquthni

menyebutkan dalam kitab Al llal bahwa Abu Muawiyah

meriwayatkannya dari Iyadh bin Abdurrahman, dari Sa'ad bin

Ibrahim, dari ayahnya, dari kakeknya. Riwayat yang bisa dipercaya

adalah riwayat dari Sa'ad, dari Abu Umamah, dari Abu Sa'ad.

,6 fl {c (Menerima keputusan Sa'cd). Maksudnya adalah

Ibnu Mu'adz seperti dalam pembahasan sebelumnya.

Di bagian akhir hadits ini disebutkan, :rl 
L+ tJ|tS lltu

Abdillah berkata). Dia adalah Imam Bukhari.

g.it 1',* ,frbei',F ;.*1 $ebagian sahabatku telah

membuatlru faham, dari Abu Al Walid). Maksudnya, gurunya dalam

hadits ini dengan Sanad-nyaini.

3,J41 i\,# I ):; o, (Dari Abu Al walid, dari perkataan

Sa'id: Kepada keputusanmu.'). Maksudnya, dari awal hadits hingga

redaksi, |r& ,F
Kemungkinan sahabat Imam Bukhari dalam hadits ini adalah

Muhammad bin Sa'ad, juru tulis Al Waqidi, karena dia menukilnya

dalam l<ttab Ath-T+tabaqat dari Abu Al Walid dengan sanad ini, atau

T72 _ FATTIUL BAARI



Ibnu Adh-Dharis, karena Al Baihaqi menukilnya dalam kitab lsy-
Syu'ab dari jalur Muhammad bin Ayyub Ar-Razi dari Abu Al Walid.

Sementara Al Karmani menjelaskannya dari jalur lainnya, dia berkata,

"Perkataannyu,l4?,L sl!, maksudnya adalah lmam Bukhari berkata,

'Aku mendengar dari Abu Al Walid dengan lafazh, ',!4, *
Sebagian sahabat kami menukil darinya dengan kata Jl sebagai ganti

kata u$.-

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan perintah imam

(pemimpin) untuk menghormati pembesar kaum muslimin;
disyariatkannya menghormati orang yang mulia di majlis pemimpin

dan berdiri untuk menyambutnya, serta mengharuskan semua orang

untuk berdiri menyambut pernbesar mereka."

Ada sebagian orang yang melarang hal ini. Mereka berdalil

dengan hadits Abu Umamah, dia berkata, ^:io ?x k ,#t W e;
F,'1QLjJ e|r\\'?t,3 tVp t ,Jtai ,{ '::Ji ,v'i, * ui* Pi
(Nabi SAW keluar menuju Kami dengan bertelekan sebuah tongleat,

maka lrnmi pun berdiri untuknya, lalu beliau bersabda, "Janganlah

kalian berdiri sebagaimana berdirinya sebagian orang-orang non-

Arab untuk sebagian lainnya.")

Menanggapi hal ini, Ath-Thabari berkata, "Hadits ini dha'if
karena Sanad-nya rancu. Selain itu, di dalam Sanad-nya terdapat

periwayat yang tidak dikenal. Mereka juga berdalil dengan hadits

Abdullah bin Buraidah, bahwa ayatrnya masuk ke tempat Muawiyah,

lalu dia mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, '*t'i

]r-3r ij '*'t (,g',:*1,\i'J\'oi lBorangriapa yang menyukai agar

orang-orang menghormatinya dengan cara berdiri untulcnya, maka

wajiblah neralm baginya). Ath-Thabari juga memberikan jawaban,

bahwa riwayat ini menyebutkan larangan kepada orang yang senang

dihormati dengan cara orang lain berdiri untuknya, bukan larangan

,i
1

I

i
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kepada orang yang berdiri untuk menghormati orang lain. Selain itu,

Ibnu Qutaibah ikut memberikan jawaban, bahwa maknanya adalah

orang yang menginginkan agar orang-orang berdiri di hadapan:rya

sebagaimana berdirinya orang-orang non-Arab di hadapan para raja.

Jadi, maksudnya bukan melarang orang berdiri untuk saudaranya

ketika memberi salam kepadanya.

Dalam membolehkan berdiri untuk menghormati orang lain,

Ibnu Baththal berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i dari jalur Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah, ,P ilr ipi i(

,;; 6';.rr'ni "j,q$ $ "j,wr* r z*;i u ta.'t"+6 slt 6'J: t ?nt

fk e g;1" (Rasulullah SAW, apabila melihat Fathimah, putrinya,

datang, maka beliau menyambutnya, kemudian berdiri lalu

menciumnya, lantas meraih tangannya dan mendudukkannya di
tempat beliau).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh

Abu Daud dan At-Timridzi dan dia menilai hadits ini hasan, dan

dinilai shahih oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim. Asal hadits ini
terdapat dalam kitab Ash-Shahih sebagaimana yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan dan pembahasan

tentang kematian nabi. Namun, di sana tidak disebutkan "berdiri".

Abu Daud memberinya judul bab "berdiri". Selain hadits ini, Abu
Daud juga menyebutkan hadits Abu Sa'id. Demikian juga yang

dilakukan oleh Imam Bukhari dalam kttab Al Adab Al Mufrad. Di
samping kedua hadits itu (hadits Aisyah dan hadits Abu Sa'id), Imam

Bukhari juga menambahkan hadits Ka'ab bin Malik yang

menceritakan kisah tobatnya, di dalamnya disebutkan, 'i'-^ub ,ti'?uit

J:lA-l' lp (Lalu Thalhah bin (lbaiditlah berdiri dan berlari kecil

menuju kepadalnt). Riwayat ini diisyaratkannya juga dalam bab

berikutnya.
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Hadits Abu Umamah yang mengawalinya diriwayatkan oleh

Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits Ibnu Buraidah diriwayatkan oleh

Al Hakim dari riwayat Husain Al Mu'allim, dari Abdullah bin
Buraidah, dari Muawiyah, lalu disebutkan haditsnya. Di dalamnya

disebutkan , i:r+ 
l Bi-bt U- ,;v7, y?: ,p i:*t ,6t e Lili ,h, u t;

t;J y*'e@ (TidaHah seseorang yang berada di tengahtengah

orang, lalu ada beberapa orang pria berdiri di hadapannya. Dia
menyukai banyaknya pertikaian di sisinya, lalu dia masuk surga). Ada
jalur periwayatan lainny4 yaitu dari Muawiyah yang diriwayatkan

oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan ia menilai hadits iri hasan, serta

Imam Bul*rari dalam kitab Al Adab Al Mufrad, dari jalur Abu Mijlaz,
diaberkata, ,;Jti;t*i Fb il?w,lb i,i /lt it,*q6i{r'F ,:J:ra noi *t' ,* l, ,s*r'e," ;f ,t*t:/tb i)i$; ;rui

)dt'u lt;b frgi rlg ,)r;.'jr'i t6ibl';i luuo*iyot k"luo, menuju

Ibnu Az-Zubair dan lbnu Amir, lalu lbnu Amir berdiri sedangkan lbnu
Az-Zubair tetap duduk. Muawiyah berkata kepada lbnu Amir,
"Duduklah engkau, lrarena sesungguhnya aht telah mendengar

Rasulullah SAI{ bersabda, 'Barangsiapa yang menyukni orang-orang
menghormatinya dengan berdii, maka hendalorya bersiap-siap
menempati tempat duduknya di neraka'.') Irxi adalatr redaksi riwayat
Abu Daud.

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Hammad bin Salamah,

dari Habib bin Asy-Syatrid, dari Abu Mijlaz, dan Ahmad dari Isma'il
bin Ulayyatr, dari Habib, seperti itu, namun ia menyebutkan dengan

redaksi, 3'-+i' Qtara hamba) sebagai ganti redaksi, iJt-4]r (orang-

orang). Juga dari riwayat Syr'bah dari Habib seperti itu dengan

tambalran, '6 :Jui 
' 

jti ,ti6if o,&i $1t'il * lj $"*"rora lbnu Az-

Zubair tidak berdii, ia memang lebih gemuk di antara merela
berdua. Lalu ia berkata, "Enyahalh.") Setelah itu disebutkan

haditsnya, yang di dalamnya disebutkan , i,r{-ilrr 'sr; 'i *Zi ol t;t'r;
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(Barangsiapa yang menyukai para hamba menghormatinya dengan

berdiri). Dia juga meriwayatkannya dari Marwan bin Muawiyah, dari

Habib dengan redaksi, J $ds 4)6 ef (Muawiyah keluar, lalu

mereka berdiri untuknya). Sisa redaksi hadits sama dengan redaksi

Hammad.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri,

dari Habib, dengan redaksi, ',g ot:iA ii;i /Jt il 1' ,f ?us U-fA G
t?F\,Sut ,i21, (Muawiyah keluar, lalu Abdullah bin Az'Zubair dan

Ibnu Shafwan berdiri saat melihat, maka Muawiyah berkata,

"Duduklah kalian berdua.') Setelah itu dia menyebutkan redaksi

seperti redaksi Hammad. Walaupun Suffan termasuk atrli hadits,

namun riwayat mayoritas termasuk Syu'bah, adalah lebih utama,

karena riwayat mereka lebih terpelihara daripada riwayat satu orang.

Selain itu, mereka (para periwayat selain Sufyan) sepakat

menyebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair tidak berdiri' Sedangkan

penggantian Ibnu Amir dengan Ibnu Shafiran adalah perkara yang

mudah, karena bisa dipadukan dengan adanya kemungkinan peristiwa

itu memang dialami oleh Ibnu Az-Zttbair bersama mereka berdua. Hal

ini dikuatkan oleh adanya redaksi riwayat ini yang menggunakan

bentuk j^oak dan juga dalam riwayat Marwan bin Muawiyah tadi

1 rylul (maka mereka berdiri untulmya).

Dalam kitab Al Adab Al Mufrad, Imam Bukhari

mengisyaratkan bentuk jarnak yang dinukil dari Ibnu Qutaibah. Dia

lebih dulu mencantumkan judul bab "seseorang Berdiri untuk

Saudaranya" lalu menyebutkan ketiga hadits yang telah diisyaratkan

itu, kemudian mencantumkan judul bab "seseorang Berdiri untuk

Orang yang Duduk" dan bab "Orang yang tidak Suka Orang-orang

Duduk dan Berdiri untuknya''. Selanjutnya pada kedua bab ini dia

menyebutkan hadits Jabir, $;irri| ttl6 {tI4 9B 1" * Ut ,#l
S:a. rgi;A d.q bl ,i6'& At .wat vtt')bb ,6q 6i v$'c;jtr ,uts
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rr-iiisl-i ;t'rli it'€ir * ot;,rr;-,e:lr: u,ro lNobi sAW pernah

sakit, lalu kami shalat di belakang beliau, sementara beliau duduk.

Beliau kemudian menoleh ke arah lmmi, lalu beliau melihat kami
berdiri. Maka, beliau lantas mengisyaratkan kepada kami [untuk
dudukJ dan kami pun duduk. Setelah salam beliau bersabda, "Kalian

hampir melalatknn apa yang dilalatkan oleh orang-orang Persia dan

Romawi. Mereka berdiri kepada raja-raja mereka, sedangkan mereka

[para raja] duduk. Maka janganlah kalian lalatkan itu.") Ini adalah

hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim.

Imam Bukhari juga mencantumkan judul "Seseorang Berdiri
untuk Orang Lain sebagai Penghormatan", lalu dia menyebutkan

hadits Muawiyah dari jalur Abu Mijlaz.

Kesimpulan yang dinukil dari Malik adalah menolak berdiri
bila berdirinya itu terus berlanjut selama orang yang dimaksudkan

belum duduk, walaupun sedang ada kesibukan pada dirinya. Malik
pernah ditanya tentang seorang istri yang mencoba menghormati
suaminya dengan cara menyambutnya dalam kondisi menanggalkan

pakaian luar suaminya dan dia tetap berdiri sampai suaminya duduk,

Malik menjawab, "Penyarnbutan seperti itu tidak apa-apa, tapi tetap

berdiri sampai sang suami duduk itu tidak boleh, karena ini adalah

perbuatan orang-orang angkuh, dan Umar bin Abdul Aziz prxr

mengingkarinya."

Al Khaththabi mengatakan bahwa dalam hadits bab ini
terdapat indikasi bolehnya memaknai as-sayyid (pemimpin) dengan

orang baik yang utama. Disamping itu berdirinya orang yang dipimpin
kepada pemimpinnya yang utama dan imam yang adil, atau murid
kepada gurunya, adalah dianjurkan. Sedangkan yang dimakruhkan

adalah yang tidak memiliki sifat-sifat itu. Makna hadits, iu;-btVl',i
'J lBarangsiapa yang menyukai orang lain berdiri untulorya) adalah,

mengharuskan mereka berdiri dalam barisan dengan sigap dan siaga.

Al Mundziri menguatkan pendapat yang memadukan pendapal dari
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Ibnu Qutaibatr dan Imam Bukhari, dan batrwa berdiri yang dilarang

adalah berdirinya orang lain untuknya sedangkan dia sendiri duduk.

Ibnu A1 Qayyrm telah menyanggah pendapat tersebut di dalam

kitab Hasyiyah As-Sunan, bahwa redaksi hadits Muawiyah

menunjukkan sebaliknya, karena hadits ini menunjukkan bahwa dia

tidak suka orang lain berdiri untuknya sebagai penghormatan ketika

dia datang. Lagi pula, ini tidak disebut sebagai "berdiri untuk

seseorang", tapi "berdiri di hadapan seseorang" atau "di sisi

seseorang".

Dia berkata, "Berdiri terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (a)

berdiri di hadapan seseorang sebagai perbuatan kaum yang angkuh,

(b) berdiri kepada seseorang yang datang kepadanya, ini tidak apa-

apa, dan (c) berdiri untuk seseorang saat melihatnya. Tindakan ini
yang dip erselisihkan. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan ada riwayat tentang berdiri di
hadapan pembesar yang duduk, yaitu yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani di dalam l<rtab Al Ausath dari Anas, dia berkata, U'd #tl.

iii, '#i,iwsbl. |#'j; t& &j€-c.u ou (sesungguhnya tetah

binasa umat-umdt sebelum kalian karena mereka memuliakan raja-

raja mereka, yaitu dengan berdiri sementara para raja itu duduk). Al
Mundziri mengemukakan perkataan Ath-Thabari, bahwa ia membatasi

larangan itu bagi orang yang senang orang lain berdiri untuknya,

karena dalam hal ini terkandung kecintaan untuk diagungkan dan

rmelihat kedudukan dirinya. Insya Allah, akan dikemukakan tarjih An-

?,lawawi mengenai pendapat ini. Selanjutnya Al Mundziri menukil

dari seseorang yang melarang tindakan itu secara mutlak, bahwa dia

menolak berdalil dengan kisah Sa'ad, karena Nabi SAW

memerintahkan mereka berdiri untuk Sa'ad untuk menurunkannya

dari keledai (yang ditumpanginya), sebab saat itu Sa'ad sedang sakit.

Al Mundziri berkata, "Mengenai hal ini perlu diteliti lebih
jauh."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya dia tidak mencermati

dasar orang yang mengemukakan pendapat ini. Dalam kitab Musnad

Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Alqamah bin

Waqqash, disebutkan dari Aisyah mengenai kisah perang bani

Quraizhah serta kisah Sa'd bin Mu'adz dan kedatangannya secara

panjang lebar, di dalamnya disebutkan, 
or#r'Jti ,:* il3 ,pr" i ,lC

;i:Jlt .'g* dl.t;i {p: * io' ,r,; (Abu sa'id berkata, "Ketika dia

muncul, Nabi SAW bersabda, 'Berdirilah knlian kepada pemimpin

kalian'." Setelah itu mereka menurunkannya). Sanad-nya hasan.

Tambatran ini membuat cacat berdalil dengan kisah Sa'd untuk

mensyariatkan berdiri yang diperselisihkan itu. An-Nawawi berdalil

dengan hadits ini dalan pembahasan tentang berdiri, dan dinukil dari

Imam Bukhari, Muslim dan Abu Daud bahwa mereka berdalil dengan

hadits ini. Di dalam lafazh Muslim disebutkan, "Aku tidak

mengetahui hadits yang lebih shahih dari ini dalam kasus berdirinya

seseorang untuk orang lain."

Abu Abdillah bin Al Haj menyangkalnya, dia berkata, "Jika

berdiri yang diperintahkan untuk Sa'ad itu adalah berdiri yang

diperselisihkan, tentunya dia tidak mengkhususkannya bagi golongan

Anshar. Seandainya berdiri untuk Sa'ad itu sebagai kebaikan dan

penghormatan, tentu Nabi SAW yang lebih dulu melakukarurya, dan

memerintahkan kepada para pemuka sahabat yang hadir saat itu.

Namun, karena beliau sendiri tidak melalcukannya dan para sahabat

juga tidak melakukannya, maka ini menunjukkan bahwa perintah

berdiri itu bukan untuk sesuatu yang diperselisihkan, tetapi untuk

tujuan agar mereka menurunkannya dari hewan tunggangannya,

karena saat itu Sa'ad sedang sakit sebagaimana yang disebutkan pada

sebagian riwayatnya. Lain dari itu, tradisi orang Arab, bahwa anggota

kabilah biasa melayani pemimpinnya, karena itu beliau

mengkhususkannya kepada kaum Anshar tanpa menyertakan kaum

Muhajirin. Bahkan yang dimaksud dengan kaum Anshar ini juga tidak

semuanya, tapi hanya kabilatr Aus, karena Sa'ad bin Mu'adz adalah
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pemimpin mereka, tidak termasuk kabilah Y'hazraj. Kalaupun berdiri

yang diperintahkan saat itu tidak dimaksudkan untuk membantunya

(turun dari hewan tunggangarurya), maka itu pun bukan berdiri yang

diperselisihkan, tapi karena Sa'ad sebelumnya tidak ada lalu dia

datang, sedangkan berdiri untuk seseorang yang baru datang yang

tadinya tidak ada memang disyariatkan."

Dia berkata, "Kemungkinan juga berdiri tersebut adalah untuk

mengucapkan selamat kepadanya karena dia memperoleh kedudukan

yang tinggi setelah memberikan keputusannya, dan keputusannya itu

diridhai. Sedangkan berdiri untuk menyambut dan mengucapkan

selamat memang disyariatkan juga."

Kemudian dia menukil dari Abu A1 Walid bin Rusyd, bahwa

berdiri itu ada empat macam, yaitu:

Terlarang, yaitu berdiri untuk orang yang menginglkan orang

lain berdiri untuknya karena kesombongan dan keangkuhannya

terhadap orang-orang yang berdiri untuknya.

Malcuh, yaitu berdiri untuk orang yang tidak sombong dan

tidak pula angkuh terhadap orang-orang yang berdiri unhrknya,

namun dikhawatirkan dirinya akan dirasuki oleh perasaan itu.

Sikap ini menyerupai kaum yang angkuh.

Boleh, yaitu berdiri sebagai sikap penghormatan kepada orang

yang memang tidak menginginkan itu dan tidak menyerupai

kaum yang angkuh.

Dianjurkan, yaitu berdiri untuk orang yang baru datang dari

pe{alanan karena merasa senang dengan kedatangannya untuk

mengucap salam kepadanya, atau kepada orang yang baru

mendapat kenikrnatan untuk menyampaikan ucapan selamat,

atau yang terkena musibah untuk menghibumya.

At-Turabisyti berkata dalam l<rtab Syarh Al Mashabih,*Ma}lna

sabda beliau, €P ;t t*i (Berdiritah kalian kepada pemimpin

1.

2.

J.

$
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f,

lcalian) adalah, untuk membantunya dan menurunkannya dari

tunggangannya. Seandainya yang, dimaksud adalah untuk

pengagungan, tentu beliau bersabd4 V#J,t'.;i (Berdiritah kalian

unt uk p emimp in kn I i an)."

Ath-Thaibi menanggapi, "Statusnya yang bukan untuk

pengagungan itu tidak memastikannya bukan untuk penghormatan.

Alasan yang dikemukakan tentang berbedaan jt a* 
-J. 

juga lemah,

karena .rll ai sini justru lebih kuat daripada J., seakan-akan dikatakan,

gtil:& *tfj:irif-J|'j (Berdirilah kalian dan berjalanlah

kepadanya untuk menyambut dan menghormatinya). Ini disimpulkan

dari dampak penetapan kriteria yang sesuai dengan alasannya, karena

WtaT;iJ (Pemimpin katian) adalah alasan untuk berdiri untuknya.

Hal itu karena dia memang orang yang terhormat."

A1 Baihaqi berkata, "Berdiri sebagai bentuk penghormatan

adalah diperbolehkan, seperti bedirinya kaum Anshar untuk Sa'd dan

berdirinya Thalhatr untuk Ka'ab. Bagi orang yang orang lain berdiri

untuknya tidak boleh beranggapan bahwa dia berhak atas itu, sehingga

ketika orang lain tidak berdiri untuknya dia memarahinya dan

mencelanya."

Abu Abdillah berkata, "Tepatnya, setiap perkara yang

dianjurkan oleh syariat untuk berjalan menyongsongnya, lalu

terlambat sehingga yang disongsong itu keburu sampai, maka berdiri

merupakan ganti dari berjalan yang terluputkan itu."

An-Nawawi juga berdalil dengan berdirinya Thalhah untuk

Ka'ab bin Malik. Ibnu Al Haj menjawab, bahwa berdirinya Thalhah

adalah untuk mengucapkan selamat dan menjabat tangannya, karena

itulah Imam Bukhari tidak berdalil dengannya untuk masalatr berdiri.

Selain itu, dia meriwayatkan riwayat ini dalam bab menjabat tangan.

Seandainya berdirinya Thalhah itu diperselisihkan, tentu ia tidak akan

sendirian, karena memang tidak ada riwayat yang menyebutkan
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bahwa Nabi SAW berdiri untuknya, atau memerintahkannya, dan

tidak pula dilakukan oleh orang-orang lain yang hadir bersama beliau.

Thalhatr melakukan ihr sendirian karena kuafirya rasa cinta antara

keduanya, dan sebagaimana yang biasa terjadi, bahwa pemberian

ucapan selamat, penyampaian kabar gembira dan serupanya,

dilakukan berdasarkan kadar kecintaan dan kealaaban di antara

mereka. hi berbeda dengan salam, karena mengucapkan salam

memang disyariatkan baik kepada orang yang dikenal maupun yang

tidak dikenal. Perbedaan kadar kecintaan terjadi karena berbedaan

hak, dan hal ini merupakan masalah yang sudah maklum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan selain Thalhah, ada

juga orang lain yang menyayangi Ka'ab sebagaimana halnya Thalhah,

namun dia tidak mengetahui kerelaan Ka'ab sedangkan Thalhah

mengetahuinya. Hal ini karena peristiwa itu terjadi setelah dilarangnya

orang-orang unfuk berbicara dengannya secara mutlak. Perkataan

Ka'ab, ;'t ig@t'u!i,* d Qia"k ada dari golongan Muhaiirin

yang berdiri kepadalru selain dia) meng1syaratkan bahwa ada orang

lain dari golongan Anshar yang berdiri kepadanya. Kemudian Ibnu Al
Haj berkata, "Jika tindakan Thalhah itu merupakan pangkal yang

diperselisihkan, berarti golongan Muhajirin yang ada saat itu telah

meninggalkan perkara yang dianjurkan, padahal tidak ada dugaan itu

terhadap mereka."

An-Nawawi berdalih dengan hadits Aisyah yang telah

dikemukakan mengenai Fathimah, lalu Ibnu Al Haj menjawabnya,

bahwa kemungkinan berdirinya Nabi SAW itu untuk mendudukkan

Fathimah (menuntut agar dia duduk) di tempat beliau sebagai bentuk

penghormatan terhadapny4 bukan berdiri yang diperselisihkan.

Apalagr rumatr mereka memang dikenal sempit dan sedikitnya alas

untuk duduk. Maka keinginan beliau untuk mempersilahkan Fathimah

duduk di tanpat beliau menyebabkan beliau berdiri.
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Selain itu, An-Nawawi berdalih dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud , ,J\il,E og *', # to' ,r,,r; ,]r'oi
',hrq Lb?Ll;i'c;ii'i ,;tb'di y.f ',*- i gjt ,*b?t'trLri.t'Jlii

F"li" ,t rJr:o iwi6 ,pt*'jt',y .rri JAi'j fr\ l.qt'* ni
(Sesungguhnya pada suatu hari Nabi SAW sedang duduk, lalu

datanglah bapak persusuannya, maka beliau meletakkan sebagian

kain beliau untulotya, lalu dia duduk di atasnya. Kemudian datang

ibunya (ibu persusuannya), maka beliau pun meletakkan knin lain

untulcnya di sampingnya. Setelah itu datang saudara persusudnnya,

maka beliau berdiri lalu mendudukkannya di hadapamzyc). Ibnu Al
Haj menanggapi, bahwa seandainya berdirinya beliau ini yang

diperselisihkan, tentunya kedua orang tua lebih utama daripada

saudara. Tapi beliau hanya berdiri untuk saudara untuk memberikan

keluasan pada sorban (yang dijadikan alas duduk) atau tempat duduk.

An-Nawawi juga berdalih dengan riwayat yang diiriwayatkan

oleh Malik mengenai kisah Ikrimah bin Abi Jahal, bahwa ketika dia

melarikan diri ke Yaman pada saat penaklukan Makkah, istrinya

berangkat kepadanya hingga mengembalikannya ke Makkah sebagai

seorang muslim. Tatkala Nabi SAW melihat, beliau melompat

kepadanya karena gembira tanpa mengenakan sorban.

Lebih jauh An-Nawawi berdalih dengan berdirinya Nabi SAW

saat datangnya la'far dari Habsyah, dan beliau bersabda, $L *;1t
F *r')1'fr et-U.. ,'ri si plnu tidak tahu karena apa aku gembira,

apaknh karena datangnya Jafar atau karena ditaklukkannya

Khaibar). Juga berdalih dengan hadits Aisyah, t-i-;;Jtfr:6 J:$?P
4:'^il;"ti ,#ylut ,:'+g, L? ,#.e'&} * l' ,,].1a 'n;ilt1 Qaid bin

Haritsah datang ke Madinah, saat itu Nabi SAW sedang di rumahku.

Zaid kemudian mengetuk pintu, maka beliau berdiri kepadanya, lalu

merangkulnya dan menciumnya). Menanggapi hal ini Ibnu Al Haj
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menjawab, bahwa ini bukan berdiri yang diperselisihkan sebagaimana

yang lalu.

An-Nawawi berdalil pula dengan hadits yang diriwayatkan

oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, dia berkata di; hr Se nlt ttS
's-t| u 'ori & tq tii at, $$ ,u:!*i-'&j wrti sAW biasa bercerita

kepada kami, bila beliau berdiri makn kami pun berdiri dan tetap

berdiri sampai kami melihat beliau masuk tlrc rumahnyal).

Menanggapi hal ini Ibnu Al Haj menjawab, berdirinya mereka itu

karena sudah selesai dari kegiatan tersebut untuk menyongsong

kegiatan berikutnya. Lagr pula, pintu rumah beliau juga merupakan

pintu untuk masuk ke masjid (yakni beliau keluar dari masjid melalui

pintu yang langsung masuk ke rumatrnya), sementara saat itu

masjidnya juga tidak begitu luas, sehingga mereka perlu berdiri agar

beliau bisa lewat untuk masuk.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak bagiku, bahwa

jawaban yang tepat, bahwa barangkali sebab mereka tetap berdiri

sampai beliau masuk adalah karena bila ada suatu hal yang terjadi

pada beliau maka beliau tidak perlu menyuruh seseorang untuk

memanggil mereka kembali. Kemudian saya merujuk kepada kitab

sunan Abi Daud, dan mendapatkan di akhir haditsnya redaksi yang

menguatkan apa yang saya katakan ini, yaitu kisatr seorang Arab

badui yang menarik sorban Nabi SAW, lalu beliau memanggil seorang

laki-laki dan menyuruhnya agar membawakan kurma dan gandum di

atas untanya. Di bagian akhir hadits ini disebutkan, :JJ) qt tAy"j

dJi ?tt 'n3at riPl (Kemudian beliau menoleh ke arah lmmi lalu

bersabda, "Pulanglah kalian, semoga Allah merahmati kalian.").

An-Nawawi berdalih dengan keumuman menempatkan

manusia sesuai dengan kedudukan mereka, menghormati orang yang

sudatr lanjut usia dan sopan terhadap yang lebih tua. Menanggapi hal
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ini, Ibnu Al Haj menjawab, bahwa berdiri untuk menghormati

termasuk dalam keumuman tersebut.

An-Nawawi juga berdalil dengan berdirinya Al Mughirah bin

Syu'bah di hadapan Nabi SAW dengan membawa pedang. Ibnu Al
Haj menjawab bahwa itu te{adi karena kekhawatiran terhadap beliau

dalam kondisi tersebut, yaitu khawatir ada gangguan yang mendekati

beliau dari kalangan kaum musyrikin. Jadi ini tidak termasuk yang

diperselishkan.

Kemudian An-Nawawi menyebutkan hadits Muawiyatr dan

hadits Abu Umamah yang telah dikemukakan tadi. Sebelumnya, ia

juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari

Anas, dia berkata, {iu, *vht, d* lt J:h'a &l*t"dtr3'&t-i
U.i-s. *tF bt'frl.ftlt l'*b $ttt€ 1 (Tidak ada orang yang

lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW, namun bila melihat

beliau mereka tidak berdiri karena mereka tahu beliau tidak menyukai

hal itu). At-Tirmidzi berkata, "Hadits iru hasan shahih gharib."

Dia memberinya judul bab "Makruhnya Seseorang Berdiri

untuk Orang Lain". Sedangkan untuk hadits Muawiyah dia

memberinya judul bab "Makruhnya Berdiri untuk Orang-orang".

An-Nawawi berkat4 "Hadits Anas lebih tepat untuk dijadikan

dalil." Jawabannya dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

l. Beliau khawatir mereka terfitnah bila berlebihan dalam

memuliakan beliau. Oleh karena itu, beliau tidak menyukai

mereka berdiri untuknya karena alasan ini, sebagaimana yang

beliau sabdakan, d)P | (Janganlah kalian berlebihan

terhadaplat). Namun, beliau tidak memakruhkan berdirinya

sebagian mereka unfuk sebagian lainnya, karena sebagian

mereka pernah berdiri untuk sebagian lainnya. Selain itu,

mereka juga berdiri untuk orang lain karena kedatanganny4
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namun beliau tidak mengingkari itu, bahkan beliau

mengakuinya (menyetujuinya) dan memerintahkannya.

2. Antara beliau dan para sahabatnya terdapat keramahan serta

kesempurnaan cinta dan ketulusan yang tidak mungkin

bertarnbatr hanya dengan penghormatan dengan berdiri. Jadi,

dalam hal berdiri tidak ada maksud lain. Jika seseorang

mempunyai sahabat dengan karakter ini, tentu tidak perlu

berdiri.

Ibnu Al Haj meniawab, batrwa jawaban pertama tidaklah

sempurna kecuali bila para satrabat memang tidak pematr berdiri

untuk seorang pun. Memang jika mereka mengfthususkan berdiri

untuk beliau bisa termasuk kategori berlebihan dalam memuliakan

beliau, namun temyata mereka melakukan juga unfuk selain beliau.

Bagaiamana bisa mereka dibolehkan melakukan hal itu kepada selain

beliau yang tidak terjamin adanya sikap berlebihan sedangkan

terhadap beliau mereka tidak melakukawrya? Jika berdirinya mereka

itu untuk penghormatan, maka tentunya beliau lebih layak untuk

dihormati, karena nash yang memerintahkan untuk menghormati

beliau di atas selainnya. Secara zhahir, berdirinya mereka untuk selain

beliau bertujuan untuk menyambut kedatangannya, atau memberi

ucapan selamat, atau lainnya sebagaimana yang telah disebutkan.

Selain itu, ketidaksukaan beliau akan hal itu adalatr karena itu dalam

bentuk yang diperselisihkan, atau yang mempunyai arti tercela

sebagaiman a yangdisebutkan dalam hadits Mu' awiyatr.

Dia berkata, "IJntuk jawaban kedua, bila kondisinya dibalik,

yaitu bila sahabat itu belum mantap persahabatannya dan belum kenal,

maka tentunya dapat dimaklum bila dia tidak berdiri. Berbeda halnya

bagi orang yang sudah mantap persahabatannya dan kedudukannya

lebih tinggi daripadanya serta telah mengetahui kemuliaannya,

tentunya kondisinya demikian lebih jelas sikapnya, karena ia mantap

terhadap haknya dalam memberikan kelebihan sikap baik,

penghormatan dan kesopanan melebihi yang lainnya."
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Dia juga berkata, "Berdasarkan pendapatnya itu, orang yang

lebih berhak terhadapnya dan lebih dekat kedudukannya akan lebih

sedikit penghormatannya daripada orang yang jauh, karena adanya

faktor keakraban dan kesempumaan cinta. Namun yang terdapat

dalam riwayat yang shahih tidak demikian, sebagaimana yang

disebutkan dalam kisah sujud sahwi, dimana saat itu di antara para

sahabat terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya merasa segan

untuk berbicara kepada beliau. Sementara itu Dzul Yadain berani

berbicara kepada beliau padahal kedudukannya jauh dari beliau

dibanding Abu Bakar dan Umar. Berdasarkan pendapat itu juga berarti

selayaknya orang alim, pembesar dan pemuka tidak turut memuliakan

dan menghormati, tidak dengan berdiri dan tidak pula dengan lainnya.

Namun, ini menyelisihi apa yang dilakukan para salaf dan khalaf."

An-Nawawi ketika menjawab hadits Muawiyah berkata,

"Yang benar dan lebih utama, bahwa maksud riwayat tersebut adalah

larangan bagi mukallaf untuk menyukai orang-orang lain berdiri
untuknya. hi tidak berupa dorongan berdiri untuk yang terlarang

ataupun lainnya. Adapun yang terlarang adalah menyukai untuk
berdiri. Seandainya tidak pernah terlintas dalam benaknya, mereka

berdiri untuknya atau pun tidak, maka tidak tercela. Tapi jika
menyukai berdiri, maka ia telah melakukan perbuatan haram, baik
mereka berdiri untuknya atau pun tidak. Oleh karena itu, tidak benar

berdalil dengannya untuk meninggalkan berdiri. Bila dikatakan,
'Kalau begitu, berdiri itu merupakan sebab terjadinya hal yang

dilarang itu'. Karni katakan: Ini kesimpulan yang tidak benar, karena

telah kami kemukakan, bahwa terjadinya yang dilarang itu terkait
dengan "Menyukai" saja."

Namun Ibnu Al Haj membantah bahwa sahabat yang

menerima itu dari Nabi SAW telah memahami larangan berdiri yang

bisa menyebabkan orang yang dihormati dengan berdiri itu terperosok

ke dalam kondisi yang diperingatkan, maka dia pun meltruskan sikap

orang yang enggan berdiri, bukan orang yang berdiri. Demikian juga
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yang dikatakan oleh Ibnu Al Qayyim dalam l<rtab Hawasyi As-Sunan,

"Redaksi hadits Muawiyah mengandung bantahan terhadap orang

yang menyatakan batrwa larangan itu bagi orang yang orang lain

berdiri karena kehadirannya. Sebab, dia meriwayatkan hadits ini

ketika ia keluar lalu orang-orang berdiri untuknya."

Kemudian Ibnu Al Haj menyebutkan beberapa kerusakan yang

timbul karena berdiri tersebut, batrwa seseorang bisa menjadi tidak

dapat membedakan antara orang yang dianjurkan untuk dimuliakan

dan dihormati, seperti ahli agama, ahli kebaikan dan ahli ilmu, dan

orang yang boleh dihormati seperti orang yang statusnya samar, serta

orang yang tidak boleh dihormati, seperti orang zhalim yang suka

melaknat dengan kezhaliman, atau orang yang dibenci, seperti orang

yang tidak mempunyai sikap adil namun berwibawa. Jika tidak ada

kebiasaan berdiri, tentu orang tidak perlu berdiri untuk orang yang

haram dihormati atau makruh dihormati, bahkan itu bisa menyeret

kepada sikap yang terlarang karena meninggalkanya bisa

menimbulkan keburukan. Secara umum, bila tidak berdiri dapat

menimbulkan rasa hina atau menimbulkan kerusakan, maka tidak

diperbolehkan. Demikian juga yang diisyaratkan oleh Ibnu

Abdissalam.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsimya menukil dari sebagian ulama

peneliti tentang penjelasannya, dia berkata, 'Yang harus diwaspadai

adalatr menjadikannya tradisi sebagaimana halnya kebiasaan non-

Arab, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Anas. Sedangkan berdiri

untuk orang yang baru datang dari perjalanan jauh, atau hakim di

wilayalr peradilanny4 maka itu tidak apa-apa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga dimasukkan dalam

kategori yang dibolehkan ini apa yang telatr dikemukakan pada

jawaban-jawaban Ibnu Al Haj, seperti memberikan ucapan selamat

bagi orang yang baru mendapatkan suatu kenikmatan, atau untuk

menolong orang yang lemah (memerlukan bantuan), atau untuk

melapangkan majlis, dan sebagainya.

fi"
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Al Ghazali berkata, "Berdiri untuk mengagungkan hukumnya

makruh, sedangkan sebagai penghormatan tidak makruh."

Ibnu At-Tin berkata, "Sabda beliau dalam riwayat ini, 'r*

Lr-{ir Fr'€.- t-a (Engkau telah menetapknn dengan apa yang

ditetapkan oleh Sang Raja),kami cocokkan dengan riwayat Al Qabisi,

ternyata disebutkan dengan harukatfathahpadahuruf lam (yalrrri y$lt

[malaikat]), maksudnya adalah Jibril. Hal ini sesuai dengan yang

diberitakannya dari Allah. Sedangkan dalam riwayat A1 Ashili

disebutkan dengan harakat kasrahpada huruf lam g*lt1,yakni #,
.irt, maksudnya adalah engkau sesuai dengan ketetapan Allah."

27. hbat Tangan

1; {j lb\t *'t *? ?"'u Ut,* : 
2 3!; ;.1 Jv )

\t .u *t {-4tiyi ,:;^;rt'de; l!!7:; * Jtt) .#
€q G*w ;- J i* )t +:i U \Ab UY?6;P t P

Ibnu Mas'ud berkata, 'Nabi SAW mengajariku tasyalrhud,

sementara telapak tanganku berada di dalam kedua telapak tangan

beliau."

Ka'ab bin Malik berkata, ".,qku masuk ke masjid, ternyata ada

Rasulullatr SAW, lalu Thalhatr bin Ubaidillah berdiri dan berlari kecil

kepadaku lalu menjabat tanganku dan mengucapkan selamat

kepadaku."
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6 ^;;r:"It atrt ,A.* :Juitts ,r
.4 :Ju e:&i ;G

6263. Dari Qatadatr, dia berkata, *Aku berkata kepada Anas,

'Apakah ada jabat tangan di kalangan satrabat Nabi SAW?' Ia
menjawab,'Ya'."

,Jvib d?f ,io f3 Ut e,* ,itt ot:}r'; d- €*
t3 

'.16,b /. lr 
'"bi:"; ? #';i;::;* f 4*

.,-,d;jr ;'#*+1 ;irv'rt'bt e dt e
uruo. 

"; 
bin sulaiman menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, dia berkata: Haiwah

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Uqail Zuhrah bin Ma'bad

menceritakan kepadaku, kakeknya Abdullatr bin Hisyam mendengar,

dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW, saat itu beliau

memegang tangan Umar bin Khaththab."

Keterangan lladits:

(Bab jabat tangan). At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini

dengan sanadyang lematr dari hadits Abu Umamah secara marfu', ?G
'e;aVA'J$'e." (Ke s empurn aan ucap an p en gh orm at an I s al amJ di

antara kalian adalah be$abat tangan).Imam Bukhari dalam l<ttab Al
Adab Al Mufrad dan Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yartg

shahihdari jalurHumaid, dari Anas secila marrtt', 'ii ,ft',Yi'Eln
lo,rit:jiur$V g,iif qaon datang orang-orang Yaman, mereka itulah

yang pertama lali memberi penghormatan kepada kami dengan

berjabat tangan). Disebutkan dalam Jami' Ibnu Wahab dari jalur ini,
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ait:"|i'*f V'S:tl$tsi (Mereka adalah orang-orang yang pertama

kali menampakknn jabat tangan).

,*s '#.{) lri;:,Irr *', # h' ,r,; '4t ,* :2}J;'i.t'ltt:

Qbnu Mas'ud berkata, "Nabi SAW mengajariku tasyahhud, sementara

telapak tanganht berada dalam kedua telapak tangan beliau.")

Riwayat mua'allaq ini tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar,

sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan, dan akan disebutkan

secara maushul dalam bab setelahnya.

,'rL;, * ?nt & l' )ri6g ;4:ar'iai ,gr; i. v;s ,:13,

€&$ eA ,? J:x- !, *'i'eilb di?ui (Ko'b bin Matik bertrata,

"Alan masuk ke masjid, ternyata ada RasuluUah SAW, lalu Thalhah

bin Ubaidillah berdiri dan berlari kecil kepadalu lalu meniabat

tanganlu dan mengucapknn selamat kepadalat.") hi adalah

penggalan dari kisah panjang Ka'ab bin Malik mengenai perang

Tabuk yang menceritakan tentang tobatnya. Ini telah diisyaratkan

dalam bab sebelumnya. Ada juga riwayat yang menyebutkan itu dari

perbuatan Nabi SAW, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu

Dzar sebagaimana yarLg akan dikemukakan di pertengahan bab

"berangkulan".

# ?ot ,P dt ?Gei e tav,i"it u,3i ,;\-C , jd isui 7
g. 

' 

j6 {lrbi {Oori Qatadah, dia berlcata, "Afu katakan kepada Anas,

'Apakah ada jabat tangan di kalangan sahabat Nabi SAW?' Ia
menjawab, 'Ya'.') Al Ismaili menarnbahkan dalam riwayatnya dari

Hammam, ebJ- "e j;;t *',i-at'o? i,isul |a 19at aa ah b erkat a,

"Sementara Al Hasan, yakni Al Bashri, berjabat tangan.")

Disebutkan dari jalur lainnya dari Anas, ,el ii-.|+!' ,1' J'y: E :E
'"..lJ iL| t'46-t e;i,:bli,i,i .t ,j6 tij # (Dikatakan, "Vfahai

Rasulullah, ketika seseorang berjumpa dengan saudaranya, apa boleh
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memeluknya? " Beliau menjawab, "Tidak." Lalu ia meraih tangannya

dan menjabatnya, beliau pun berkata, "Ya.")

Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan dia

berkata, "Hadits ini adalatr hadits hasan."

Ibnu Baththal berkata, "Berjabat tangan dipandang baik oleh

para ulama, dan Imam Malik menganjurkamlya setelah sebelumnya

telah memakruhkarurya. "

An-Nawawi berkata, "Berjabat tangan merupakan sunnah

ketika berjumpa."

Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari

A1 Barra' secara marfii', 'o( SJ t;4'$ \ g1it4i gW ul|.l n r;

L3:;;- (Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu keduanya saling

berjabat tangan, kecuali keduanya diampuni sebelum mereka

berpis ah). Ibnu As-Sunni menambahk an, eiUj \ yr t?kt (Saling

tertawa dengan penuh cinta dan nasehat). Dalam riwayat Abu Daud

disebutkan,irrilI,'tj?u fi*;1 (memuji Allah dan memohon ampun

kepada-Nya).

Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Ar-Ruyani dalam Musnad-

nya dari jalur lainnya, dari Al Barra', ti *Vhr.l- lt 
'Jh 4

tt';; ,J6 .#, ,t)'u fu'ot'ci Lri ,1' Jn s-,Ujfe ,1G)
i-idur(Alat beriumpa dengan Rasulullah SAW, lalu beliau menjabat

tanganla4 maka alat berknta, "Wahai Rasulullah, dulu alcu mengira

bahwa ini merupaknn simbol orang non Arab." Beliau bersabda,

"Kita lebih berhak untuk berjabat tangan.") Kemudian ia

menyebutkan redaksi yang serupa dengan redaksi yang pertama.

Dalam kitab Mursal Atha' Al Khurasani ymg terdapat dalam

l<rtab Al Muwaththa'disebutkan, i-j' +iJ |FAS (Saling berjabat

JL
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tanganlah kalian, niscaya akan menghilangkan kedengkian). Kami

tidak menemukannya diriwayatkan secara maus hul.

An-Nawawi berkata, '?engkhususan jabat tangan setelah

shalat Subuh dan Ashar, maka Ibnu Abdissalam di dalam kitab Al

Qaw a' id telah mencontohkan itu seb agai bi d' ah yang dibolehkan. "

An-Nawawi berkata, "Hukum asal jabat tangan adalah sunnah,

dan kebiasaan mereka melakukannya dalam sebagian kondisi tidak

mengeluarkannya dari hukum asalnya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini perlu dicermati, karena hukum

shalat nafilah adalah dianjurkan, niunun demikian para ulama peneliti

memakruhkan pengkhususan suatu waktu tertentu untuk itu tanpa

waktu lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakannya

haram, seperti shalat ragha'ib yangtidak ada asalnya. Dari keumuman

perkara ini dikecualikan jabat tangan dengan perempuan yang bukan

mahram dan remaja yang tampan.

!.{* d;l (Haiwah mengabarkan kepadalat) Haiwah yang

dimaksud adalah Ibnu Syuraij Al Mishri.

P i lt'* i+'6 (Dia mendengar kakelcnva Abdultah bini

Hisyam) maksudnya adalah Ibnu Zuhrah bin Utsman yang berasal dari

bani Tamim bin Munatr.

,atiat 
'F 

* i|l'$3 & *v?ot ,* 4t'tt:{ (Kami

pernah bersama Nabi SAW, saat itu beliau memegang tangan Umar

bin Khaththab). Demikian Imam Bukhari menyebutkarulya secara

ringkas. Demikian juga yang diriwayatkan dalam pembahasan tentang

keutamaan Umar bin Khaththab, sementara dalam pembahasan

tentang sumpah dan nadzar, dia mengemukakannya secara lengkap. Di
sini Al Mizzi tidak dicantumkan, dan juga tidak dicantumkan dalam

riwayat An-Nasafi. Sementara Al Isma'ili menyebutkarulya dari

riwayat Risydin bin Sa'id dan Ibnu Lahi'ah. Semuanya dari Zuhalt
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bin Ma'bad dengan lengkap, n,rmun dalam pembahasan tentang

sumpah dan nadzar tidak ia sebutkan.

Ibnu Latri'atr dan Risydin tidak memenuhi kriteria Ash-Shahih.

Dalam riwayat Abu Nu'aim juga tidak ada yang berasal dari jalur Ibnu

Watrab, dari Haiwah, lalu dia meriwayatkarurya pada pembatrasan

tentang sumpatr dan nadzar secara lengkap dari jalur Imam Bukhari.

Kadar riwayat yang disebutkan di sini, dia nukil dari riwayat Abu

Ztr'ah Watrbullatr bin Rasyid dari Zuhrah bin Ma'bad. Watrbullah ini
masih diperselisihkan kredibilitasnya, dan dia tidak termasuk

periwayat Ash-Shahih.

Alasan dimasukkannya hadits ini dalam bab jabat tangan,

karena memegang tangan biasanya memerlukan bersetuhan telapak

tangan dengan telapak tangan, dan kare,na itu pula Imam Bukhari

mencantumkan judul tersendiri setelah ini untuk menunjukkan

bolehnya memegang tangan tanpa jabat tangan.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ibnu Wahab meriwayatkan dari

Malik, bahwa ia memakruhkan jabat tangan dan rangkulan."

Satrnun dan jamaah juga berpendapat demikian. Namun ada

juga riwayat dari Malik yang membolehkan jabat tangan, yaitu yang

ditunjukkannya dalam krtab Al Muwathtlt*'. Yang menunjukkan

bolehnya berjabat tangan adalah sikap dan tindakan ulama salaf dan

khalaf.

28. Memegang Tangan

.i_T.. )'ct,.1 yu."b eat
Hammad bin Zaid menjabat tangan Ibnu Al Mubarak dengan

kedua tangannya.

I

t*"
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,l:k;., lnt a:r', 4t,t)'ab ?fui ,or*sr, Lrjbtt
"o('"izlrr,hr vl attLf Wf .'#.uorr ir :V &: W lilri
, j- .iiri ,w',i (* .r,5r)* ;;';:, ,l;;ri!* t:,,ie19 .- -\-

*tivht,*|4,,P
6265. Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah SAW

pernah mengajariku tasyat*rud 
-sementara 

telapak tanganku berada

di antara kedua telapak tangan beliau-, sebagaimana beliau

mengajariku surah Al Qur'an:-' Attahiyaatu lillaah, washshalawaatu

w aththayyib aatu. As s alamu alaika ayyuhannabiyyu w a rahmatull aahi

wa barakaatuh. Assalaamu alainaa wa alaa ibaadillaahishshaalihiin.

Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan

abduhu wa rasuuluh (Segala pengagungan hanya milik Allah, iuga
shalat-shalat dan yang baik-baik. Semoga keselamatan dicurahlan

kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberknhan-Nya.

Semoga keselamatan dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba

Allah yang shalih. Alat bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan

yang berhak disembah kecuali Allah dan alru pun bersalcsi bahwa

sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya).

Demikian ketika beliau masih berada di antara kami. Setelah beliau

meninggal, kami mengucapkan,'Assalaamu -yalari 
alannabiyyi

SAW (Semoga keselamatan dilimpatrkan kepada sang Nabif'."

Keterangan Hadits:

(Bab memegang tangan). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli, sedangkan

yang lainnya disebutkan, "kedua tangan", dan disebutkan dalam salah
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satu naskah, "tangan kanan". Namun redaksi ini tidak benar. Judul,
atsar dan hadits ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

r"--;,-Ji;lt$lr 6 $)',iif,6 CUi (Hammad bin Zaid menjabat

tangan lbnu Al Mubarak dengan kedua tangannya) Ghunjar
meriwayatkannya secara maushul dalam kttab Tarikh Imam Bukhari
dari jalur Ishaq bin Ahmad bin Khalal dia berkat4 |,;'r--lii',i,
t.r$jr il4U- {; cist, ,st:s ,*$.i'u dri'* ,,;*-',€:4t ,r;(J,r\
i:r;-J)* (Alat mendengar Muhammad bin Isma'il Imam Bukhari

berkata: Ayahlu mendengar dari Malik, dan dia melihat Hammad bin
Zaid menjabat tangan lbnu Al Mubarak dengan lcedua tangannya itu).

Di dalam kitab At-Tarikh, Imam Bukhari menyebutkan biografi
ayahnya yang m€nyerupai itu. Dalam biografi Abdullah bin Salamatr

Al Muradi, dia berkata, c"litJ.\i. ,E(,-lrgrt',* 6:*t ,;;-$.t;bi e:r,
F!-L-n*'^r!tLi'L3r)gj{ijr ;.t'oiet l,-: i.srb U-ii ,,;a (para

sahabatla4 Yahya dan lainnya menceritakan kepadalru dari Abu
Isma'il bin lbrahim, dia berkata, "Alat melihat Hammad bin Zaid,
ketika lbnu Al Mubarak datang kepadanya di Maklah, dia
menj abatinya dengan lcedua tangannya. " )

Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Ja'far Al Baikandi.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud secara

marrtt', #b;iJti 'e1at 
*3'U (Termasuk kesempurnaan ucapan

penghormatan [salamJ adalah memegang tangan). Ada kelamahan
padr ganad-nya. At-Tirmidzi menceritakan dari Imam Bukhari,
bahwa dia menyatakan riwayat itu secara mauquf pada Abdurrahman
bin Yazid An-Nakha'i, salah seorang tabi'in. Ibnu Al Mubarak
meriwayatkannya dalam pembahasan tentang kebaikan dan

silaturratrim dari hadits Anas, 1'}. jt e til{:, # h' .rp ;lt'o€
'#tJX-,i; *i ,f +t'J h;-ri ,i:Ji- ty-,€1,'$ ot6- ,p i:-{_Lit-

'Ai.bi-gilr (*oU, S,eW, apatila beriumpa dengan seseorang, t"tnu

I

rt
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tidak melepaskan tangannya sampai orang itu sendiri yang
melepaslran tangannya, dan beliau tidak memalingkan wajahnya dari
wajah orang itu sampai dia sendiri yang memalingkannya).

ti:Jr -r}t'; Jy7;, t1o?tr dl lt Jh *
(Rasulullah SAW mengajariku tasyahhud -sementara telapak
tanganlru berada di antara lcedua telapak tangan beliau-). Demikian
riwayat itu disebutkan, yaitu dengan mengakhimya obyek kalimat.
Dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah yang akan disebutkan

nanti objeknya didahulukan, yaitu khata lti::;3rt.

*3 # Xo' ,,t; 4, * €"- iyAi lij|'ro.i t"ji lsetetah betiau

meninggal, kami mengucapkan, "Assalaamu -yahti alannabiyyi
SAW [semoga keselamatan dilimpahlcan kepada Nabi SAW].')
Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. Pembahasan tentang

hadits tasyahhud ini telah dikemukakan di akhir pembahasan tentang
sifat shalat, yaifu sebelum pembahasan tentang Jum'at dari riwayat
Syaqiq bin Salamah dari Ibnu Mas'ud, namun di sana tidak disebutkan

redaksi tambahan ini. Sedangkan tarnbatran ini, secara zhahir, ketika

Nabi SAW masih hidup, mereka mengucapkan, L-olr ,6'&;t'lt
(Semoga keselamatan dilimpahlcnn kepadamu, wahai Nabi).

Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, mereka mengucapkannya,

4t oV 7l,ti 15"*oga keselamatan dilimpahkan kepada sang Nabi).

Redaksi di akhir hadits ini, !.3r ,P ,*, yang mengatakan u1 adalah

Imam Bukhari, karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar
bin Abi Syaibah di dalam kitab Musnad-nya dan Mushannaf-nya dai
Abu Nu'aim, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini. Di bagian akhir
hadits tersebut dia menyebutkan, ifr,Ji ,tiii |Pt * tn' .p 'rri 6i
isJr * (Setelah beliau SAW meninggal, kami mengucapkan,

"Assalaamu alannabiyyi [Semoga keselamatan dilimpahkan kepada

sang NabiJ.') seperti itu juga riwayat yang diriwayatkan oleh Al
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Isma'ili dan Abu Nu'aim dari jalur Abu Bakar. Saya telah

memaparkan secara panjang lebar saat menjelaskan hadits tersebut.

Ibnu Baththal berkat4 "Memegang tangan adalah ungkapan

tentang berjabat tangan, dan menurut para ulama bahwa itu

dianjurkan. Sedangkan yang mereka perselisihkan adalah mengenai

mencium tangan. Imam Malik dalam hal ini mengingkarinya dan

mengingkari riwayat me,ngenai hal itu. Sedangkan yang lain

membolehkannya. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan

dari umar,'i-Jfji,i,1, .tt:5:tryir,r fis rt:j * tilt',y ri*,) il
i.4g:ii ,itt .'&:firz1Sf ,i,1ir3air (Ketika merela kembali dari medan

perang yang mereka melariknn darinya, mereka berkata, "Kami ini

orang-orang yang melarikan diri." Namun beliau berkata, "Justru

kalian ini adalah orang-orang yang mengacaukan musuh. Alat iuga
bagian dari kaum muloninin." Maka kami pun mencium tangan

beliau). Umar juga berkata, 'rjit'i-ivbi #! i. +g') {.q i ,fii
'dJ ?nr l-,r-, ',b 

".ui *Vbt p gU Lubabah dan Ka'ab beserta

kedua sahabat mencium tangan Nabi SAW ketika AUah menerima

tobat merekn). Seperti itulah redaksi yang disebutkan Al Abhari. Abu

IIbaidah mencium tangan Umar ketika dia datang. Zaid bin Tsabit

mencium tangan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menuntun hewan

tunggangannya.

Al Abhari berkat4 'Malik memakruhkannya apabila dalam

bentuk kesombongan dan pengagungan, tapi bila sebagai bentuk

mendekatkan diri kepada Allah karena agamanyq atau karena

ilmuny4 atau karena kemuliaannya, maka itu diperbolehkan."

Ibnu Baththal berkata, "At-Tirmidzi melryebutkan dari hadits

Shafiran bin Assal, 

"q 
f)* a7Li Pt * Xr' .p 4t tit p*-'of

(Bahwa dua orang Yahudi pernah mendatangi Nabi SAW, Ialu

keduanya menanyalmn tentang sembilan ayat). Di bagian akhimya
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disebutkan,L-bslli:ri->l1i (Latu keduanya mencium tangan dan kaki

beliau).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ittr hasan shahih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Ibnu Umar diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dalam krtab Al Adab Al Mufrad, hadits Abu
Lubabalr diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam krtab Ad-Dalail dan

Ibnu Al Muqri, hadits Ka'ab dan kedua satrabatnya diriwayatkan oleh
Ibnu Al Muqri, hadits Abu Ubaidatr diriwayatkan oleh Suffan di
dalam Jami'-ny4 hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ath-Thabari
dan Ibnu Al Muqri, hadits Shafivan diriwayatkan oleh An-Nasa'i,
Ibnu Majatr dan dinilai shahih oleh Al Hakim. Al Hafizh Abu Bakar
bin Al Muqri telatr menghimpun satu bagian tentang mencium tangan
yang pemah kami dengar, di dalamnya ia menyebutkan banyak hadits

dan atsar. Di antara yang baik adalah hadits Az-Zai' Al Abdi ketika

menjadi salah seorang utusan Abdul Qais, dia berkata, |H 3t$1li; 3

M:t'#: * h, 
"b Ut 

'ri- 
J?b Vtil (Maka kami bersegera turun

dari kendaraan knmi, lalu kami mencium tangan dan kaki Nabi SAW),

hadits Mazidatr Al Ashri juga seperti itu dan hadits Usamah bin
Syarik, dia berkata, i:ri-dfti *t # to' ..J- 4, j1* lrami berdiri

menuju Nabi SAW, lalu kami mencium tangan beliau),hadits Jabir, Lf

ii;- $.a Pt * io, ,,l;a 4, jl'?,6'F (Bahwa (Jmar berdirt trepada

Nabi SAW, lalu mencium tangan beliau), dan hadits Buraidah yang

menceritakan kisah orang Arab badui dan pohon, dia berkata, Jyj6-
'i o$i .*l',rr?) JSi Lf ; it$ ,iy lwahar Rasulultah, izintrnh aku

mencium kepala dan kedua kahimu, maka beliau pun
mengizinkannya).

Dalam kttab Al Adab Al Mufrad,Imam Bukhari meriwayatkan

dari Abdunahman bin Razirl dia berkata, 'l-! Jg Li\\ U!,:J3 6 U;t
6r:lft 6tl ,xil,h;.'rE qfrt"*,> lsatamah bin Al Ahta' mengeluarkan
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telapak tangannya yang besar kepada lcami, seakan-akan itu adalah

lengan unta, maka kami berdiri menujunya, lalu menciumnya).

Diriwayatkan dari Tsabit bahwa dia pemah mencium tangan

Aaas. Imam Bukari juga meriwayatkan bahwa Ali pernah mencium
tangan dan kaki Al Abbas. Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Muqri.
Selain itu, dia meriwayatkan dari jalur Abu Malik Al Asyja'i, dia

berkata, ** ?ttt jJ lt l?,t Wr'rii-6. ,1, UU 4:6 , j\1 ,4 il *
' t\5t $lUg Fj (Alat berkata kepad.a lbnu Abi Aufa, "(Jlurkan

tanganmu kepadalu yang dengan itu engkau berbaiat kepada

Rasulullah SAW." Ia pun mengulurkannya kepadalal maka aku pun
menciumnya).

An-Nawawi berkata, "Mencium tangan seseorang karena

kezuhudan dan keshalihannya, atau ilmunya, atau kemuliaannya,

adalah tidak makruh, bahkan dia4jurkan. Tapi apabila mencium
tangan dilakukan karena kekayaan seseorang, atau kekuasaannya, atau

wibawanya yang harrya terkait dengan urusan duniawi, maka itu
sangat dimakruhkan. Bahkan Abu Sa'id Al Mutawalli tidak
membolehkannya."

29. Rangkulan dan Ucapan Seseorang, 66Bagaimana

Keadaanmu?tt

'iu 
"U.*1t * J: ;L f ;ktl?ibr;yce

G *'"Jr"oi:ili {# i lt*'tl f ,, }' ir 6?i
{t3;, .c... F, *,\t *Ut *'u ci -f)b d)i

€?i,JE 7W it ,f ;;c* a:"e $rt CkU'Gi
llb'; ,yLl;;i r* i i' c Li *Y,i f i y,tiz
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s+..l *: e &t t'\t * 4' * ut? *\t *,
?rr Ji it [yr'6>i'rY ,3 6 U,;at Jui ,*e:;
ylt:JG, o6t ,x oG rirr; 

,nr P|u;1 ,Su t'rt-'i #
\, .A lnt J'i, 

"r't' ,it 
i,i ,r;;s, *'f:it * ytiUi tirl

.! tt- , .
+L;)r * q.yr:: e'.?\' jf., ,*i ,r ;.;'r'*,t #
;gifr*it *'r+e \t.p i' )';,, jy\+56 .o'_#l

,;*'rG ;li;I 6f e,sts';s{1 ,,rii r-;t? *.ie"rr.t}li L*-

I CA7 *t $? I' ,J- it J'y, tiuiL i ,tt,'Eiv .e,

:^l pi *v\, ,* yt J';:r,l.i't jt: ,',:4;A,6W-

6266. Ishaq menceritakan kepada kami, Bisyr bin Syu'aib

mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Az-

Ztrhri, dia berkata: Abdullah bin Ka'ab mengabarkan kepadaku bahwa

Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Ali 
-yakni 

Ibnu

Abu Thalib-- keluar dari sisi Nabi SAW ... Ahmad bin Shalih

menceritakan kepada kami, Anbasah menceritakan kepada kami,

Yunus menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata:

Abdullatr bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku batrwa

Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya batrwa Ali bin Abi

Thalib RA keluar dari tempat Rasulullah SAW ketika beliau sakit

yang beliau wafat dalam sakitrya itu, lalu orang-orang berkata,

"Wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW?" Ali
menjawab, "Alhamdulillah beliau sudah sembuh." Kemudian Al
Abbas meraih tangannya lalu berkata, "Demi Allah, tidakkah engkau

melihatrnya? Demi Allah, menurutku Rasulullah SAW akan wafat

dalam sakitnya ini. Sungguh aku mengetahui wajah-wajatr bani Abdul

Muththalib ketika menjelang kematian. Mari kita menemui Rasulullah

SAW, lalu kita tanyakan kepada siapa perkara (kepemimpinan) ini
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akan diserahkan? Jika kepada (orang) kita, maka kita tahu itu, dan bila
selain kita, maka kita bicara dengannya sehingga mewasiatkannya

kepada kita." Ali menjawab, "Demi Allah, apabila kita menanyakan

itu kepada Rasulullah SAW lalu beliau tidak memberikannya kepada

kita, maka selamanya manusia tidak akan memberikannya kepada

kita. Karena itu, demi Allah, aku tidak akan pernatr menanyakannya

kepada Rasulullah SAW."

Keterangan lladits:

(Bab ranglailan dan ucapan seseorang, "Bagaimana

keadaanmu?") Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

mayoritas, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi dan dari riwayat Abu

Dzar, dari Al Mustamli dan As-Sarakhsi tidak disebutkan kata

"Rangkulan", dan Ad-Dimyathi mencoretnya dari asalnya.

66J,"1 (3'J-, (Ishaq menceritakan kepada kami). Ishaq yang

dimaksud adalah Ibnu Rahawaih seperti yang aku jelaskan pada

pembahasan tentang wafafirya Nabi SAW. Al Karmani berkata,

"Barangkali dia adalah Ibnu Manshur, karena dia meriwayatkan dari

Bisyr bin Syu'aib dalam bab "Sakitnya Nabi SAW".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah pengambilan dalil
terhadap sesuatu dengan sendiriny4 karena hadits yang disebutkan di

sini dan di tempat lainnya adalah sama. Oleh karena itu, jika dalil
tersebut memang benar bahwa yang dimaksud Ishaq di sini adalah

Ibnu Manshur, maka dia semestinya menjelaskannya di sana seperti

yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW.

dJe ",;.'*i 
g:.6i (Ahmad bin Shalih menceritakan kepada

lrami) ini adalah sanad lain yang bersambung kepada Az-Ztthi. Hal
ini membantatr kalangan yang menyangka bahwa Syu'aib

rneriwayatkannya secara sendirian. Aku telah menjelaskan bahwa Al
Ismaili juga telah meriwayatkannya dari riwayat Shalih bin Kaisan.
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Ketika itu aku belum bisa menghadirkan riwayat Yunus itu. Ketiga

orang hafizh yang merupakan satrabat Az-Ztttri meriwayatkan

darinya. Sedangkan bentuk kalimat penulis memiliki kemiripan

dengan bentuk kalimat Ahmad bin Shalih. Susunan kalimatrya itu
berdasarkan redaksi Syu'aib dan maknanya saling berdekatan.

Ibnu Baththal berkata dari Al Muhallab, "Imam Bukhari

mencantumkan judul "Rangkulan" dan tidak menyertakannya dalam

bab ini, karena pada judul itu dia hendak memasukkan riwayat Nabi

SAW merangkul Al Hasan, yaitu hadits yang telah disebutkan dalam

bab riwayat-riwayat tentang pasar pada pembatrasan tentang jual-beli.

Namun, dia menemukan sanad lainnya selain sanad yang pertama

(karena Imam Bukhari berusaha mencanfumkan de,ngan sanad yang

berbeda untuk hadits yang sama), lalu Imam Bulfiari meninggal

sebelum sempat menuliskan sesuatu di bawah judul tersebut. Sehingga

di bawatr judul bab tersebut masih kosong, sedangkan setelahnya

adalah bab ucapan seseorang: Bagaimana keadaanmu, dan di
dalamnya dicanhrnkan hadits Ali. Ketika penyalin kitab mendapat

dua judul yang berurutan, dia menduga bahwa itu safu bagian, karena

di antara keduanya tidak menemukan hadits (maka ia pun

menggabungkan kedua judul tersebut menjadi satu). Pada pembahasan

ini, memang terdapat beberapa judul bab yang kosong yang tidak

disempumakan dengan pencantuman hadits-hadits, di antaranya

terdapat dalam pembahasan tentang jihad."

Tentang ke,pastian ini perlu diteliti lebih jauh, dan yang

tampak, batrwa Imam Bukhari hendak mencantumkan riwayat yang

diriwayatkannya dalam btab Al Adab Al Mufrad, karena di sana ia
menyebutkan judul "Ranglulan". Selain itu, di dalamnya ia

mencantumkan hadits Jabir, U)i ,;r r:# P) $tbt*i fff.'c.;A;6

'^-*t6 ;:1;bLr ,t il #i4 ft Ul' + rif .i*,lr (Maka atat

membeli seekor unta, lalu alat persiaplan perjalananht kepadanya

untuk satu bulan hingga aht sampai di Syam. Ternyata di sana ada
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Abdullah bin Unais. Aht kemudian mengtttus seseorang kepadanya,

lalu dia pun keluar. Ia lantas meranglrullru dan aku pun
merangkulnya). kri mungkin lebih tepat untuk diduga yang hendak
dicantumkannya.

Imam Bukhari juga mencantumkan penggalan hadits ini pada

pembahasan tengan ilmu secara mu'allaq,dia berkata, * U 4E',y,:::
9t) *9 e f iff lt (Jabir bin Abdullah menempuh perialinan

satu bulan untuk mendapatkan satu hadits). Pembahasan tentang

sanad-nya sudah dipaparkan di sana.

Adapun pernyataan Ibnu Baththal bahwa Imam Bukhari tidak
menemukan sanad lain untuk hadits Abu Hurairah, maka itu perlu
dicermati lebih jauh, karena ia meriwayatkannya pada pembahasan

tentang pakaian dengan sanad lainnya, dan mencantumkannya secara

mu'allaq pada bab keutamaan Al Hasan, dia menyebutkan, U.eU',;tt:,
'6j:; 

Cri ,f fr (Nafi' bin Jubair berkata dari Abu Hurairah). Setelah

itu dia menyebutkan sebagian darinya. Seandainya memang itu yang

dimaksud, tenfu dia mencantumkan bagian darinya secara mu'allaq
sesuai yang dibutuhkan, yaitu dengan membuang sebagian besar

Sanad-nya atau sebagiannya. Misalnya dengan mencantumkan, "Abu
Hurairah mengatakan", atau "lIbaidullah bin Abu Yazid mengatakan
dari Nafi'bin Jubair, dari Abu Hurairah".

Kemudian dugaan bahwa kedua judul bab ini asalnya terpisah,
dimana yang pertama kosong (tanpa hadits), lalu penyalin
menggabungkannya, maka dugaan ini ada kemungkinan benar, namun
perlu diteliti lebih jauh. Di dalam muqaddimah telah saya sebutkan

dari Abu Dzar, sesuatu yang menguatkan apa yang disebutkan oleh

Ibnu Baththal tadi, yakni bahwa sebagian orang yang mendengarkan

kitab ini kadang menggabungkan satu judul dengan judul lainnya dan

melewatkan bagian yang kosong. kri memang kaidah yang berlaku
saat tidak memungkinkan untuk mencocokkan hadits dengan
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judulnya. Hal ini dikuatkan juga dengan dibuangkan kata mu'aanaqah

Gangkulan) dari riwayat orang-orang yang telatr kami sebutkan.

sementara itu, dalarr krtab Al Adab Al Mufrad, Imam Bukhari juga

mencantumkan judul bab "Bagaimana Keadaanmu". Di dalamnya, dia

menyebutkan hadits Ibnu Abbas tersebut, dan dia memisahkan bab
..Rangkulan" dari bab ini, lalu di dalarnnya ia mencantumkan hadits

Jabir sebagaimana yang telah aku sebutkan.

Ibnu At-Tin menguatkan apa yang dikatakan oleh Ibnu

Baththal, bahwa ia mendapati dalam suatu riwayat Imam Bulfiari,

'tab saling merangkul" dan ucapan seseorang, bagaimana keadanmu?

tanpa huruf waz me,lrunjukkan bahwa itu adalah dua judul (yang

kemudian digabungkan menjadi satu dengan membubuhkan kata

sanrbung dan, yakni huruf wau). Ibnu Jama'ah berpatokan dengan

perkataan Ibnu Baththal secara pasti, dan dia meringkasnya lalu

menarnbahkan, "Imam Bukfiari memberi judul mu'aanaqalt

(rangkulan) dan tidak menyebutkannya, tapi ia menyebutkannya pada

pembahasan tentang jual-beli. Tampaknya, dia mencatumkan judul

namun tidak ada hadits yang sesuai dengan maknanya dan tidak ada

sanad lain untuk hadits yang menceritakan tentang rangkulan Al

Hasan. Meskipun demikian, dia merasa tidak perlu untuk

meriwayatkannya lag dengan sanad tersebut, karena bukan

kebiasaannya untuk mengulangi sanad yang silma. Atau mungkin dia

mengambil istilah mu'aanaqaft (rangkulan) dari kebiasaan mereka,

yaitu mereka biasa berangkulan sambil mengatakan, 'Bagaimana

keadaanmu?' Sehingga dia membatasi dengan kalimat, 'Bagaimana

keadaanmu', karena biasanya dari situ sudah tersirat rangkulan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah mengemukakan jawaban

untuk dua kemungkinan pertama, sedangkan untuk kemungkinan yang

teraktrir, bahwa klaim tentang adanya kebiasaan (tradisi) itu perlu ada

bukti (da1i1), karena di dalam krtab Al Adab Al Mufrad pada bab

"Bagaimana Keadaanmu", Imarl Bukhari mencantumkan hadits

Mahmud bin Labid, ^;t'O 
?tr e ',lt otf 'rit€i *i il iii 'i.e Ll
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\'&', ti ''t+ |Jt \ r ti\*i (Bahwa ketika Sa'd bin Mu,adz

mengalami luka parah pada urat lengannya, apabila Nabi SAW
melewatinya beliau berkata, "Bagaimana keadaanmu? ") Dalam
hadits ini tidak disebutkan merangkul. Demikian juga riwayat yang
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur umar bin Abi salamah, dari
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, ?nt [:" 4t ,rV f i'pS
ekb *jf hjU 4.t:" i,lui \t*,*1'.X il,at *, * (Abu Bakar

masuk ke tempat Nabi SAlll, lalu berknta, "Bagaimana keadaanmu?"
Beliau menjawab, "Baik, siapa orang yang tidak sedang berpuasa? ")

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur
Salim bin Abu Al Ja'ad, dari Ibnu Abi Umar. Imam Bukhari juga
meriwayatkan riwayat di dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari hadits
Jabir, dia berkata, *r:,)u-| tt.Li-ei',i! |& # ir' ,* 'r4. e
(Dilmtalran kepada Nabi SAW, "Bagaimana keadaanmu?" Beliau
menjawab, "Baik.")

Diriwayatkan dari hadits Muhajir Ash-Shaigh, ;l*t I
I 'i6 

ye*1 *S ,'i ,E till6 ,,{*,,, *v lut ,p ,;t ?6ei'n ,hi
)urlf (Aku pernah duduk di mailis seorang taki-laki dari kalangan

sahabat Nabi SAW. Apabila dikatakan kepadanya, "Bagaimana
keadaanmu?" Dia menjawab, "Kami tidak menyekutuknn Allah.")
Diriwayatkan dari jalur Abu Ath-Thufail, dia berkata, :'*-r1-iil.,y, le
itrr L;;( , 

j6 tii,r * 6.i U'#1'JS 'rt ;*+i;;g lseorang taki-laki

berkata kepada Hudzaifah, "Bagaimana lceadaanmu wahai Abu
Abdillah?" Ia menjawab, "Aku memuji Allah.') Diriwayatkan dari
jalur Anas, .3rr I;f 'i6 si:"li #,'i Jtt'j"ti, h# &'p'*'af;
eL+ 's\:)t,si-jlr ri-i :Jti (Bahwa dia mendengar seorang laki-laki

mengucaplran salam kepada Umar, maka Umar membalasnya, lalu
orang itu berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Alat
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memuji Allah." Orang itu berkata lagi, "Itu yang alat inginkan
darimu.")

Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits yang serupa dalam

kitab Al Ausath dari hadits Abdullatr bin Amr secara marfii'. Itulah

hadits-hadits yang menceritakan tentang ungkapan'rj'*ilt$
(bagaimana l<eadaanmu) dan serupa yang tidak disertai dengan

merangkul. Batrkan hadits yang disebutkan dalam bab ini juga tidak
me,nyebutkan bahwa ada dua orang yang berjump4 lalu salatr satunya

berkata kepada yang lainnya, "Bagaimana keadaanmu?" Sehingga

dimaknai dengan kebiasaan yang biasa berlaku saat itu, yaitu

terjadinya rangkulan. Akan tetapi, yang disebutkan dalam hadits bab

ini, bahwa orang yang ada di pintu rumatr Nabi SAW, ketika melihat
keluarnya Ali dari sisi Nabi SAW, mereka mananyakan tentang

keadaan sakitnya beliau, lalu Ali mengabarkan kepada mereka. Maka
pendapat yang kuat, bahwa judul mu'aanaqafr (rangkulan) memang

tidak mencantumkan hadits sebagaiman a yangtelah dipaparkan.

Tentang hal ini, ada hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh

Ahmad dan Abu Daud dari jalur seorang laki-laki dari Anazatr yang

tidak disebutkannarnanya, diaberkata, & yt l*,ti6 Jt ,], S,l.d
7j- er! 4*i .qw rl$'4 t :Ji ei'r:il) $a'n<L4l*i- *i'*X"
l/?ri ei-i e'F:'^;ii ,Ul,y:f ,fi oVl'& ,ti,rJ"f .l "61'nu

;;fti;i UiSi 1l*u bertanya kepada Abu Dzar, "Apalwh Rasulullah

SAW biasa menjabat tangan kalian apabila lcalian berjumpa

dengannya? " fa met{awab, "Alru tidak pernah berjumpa dengan

beliau lrecuali beliau menjabat tanganlat Pada suatu hari beliau
mengutus utusan kepadala+ namun saat itu aht sedang tidak ada di
keluargalu. Tatkala aleu datang, alu diberitahu bahwa beliau
mengutus utusan kepadalat, maka alcu kemudian menemui beliau. Saat
itu beliau sedang di atas dipannya, lalu beliau mendelaplat, maka
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itulah yang terbaik dan terbaik.") Para periwayatnya tsiqah kecuali
orang yang tidak diketahui namanya ini.

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits dalam kitab Al Mu jam Al
Ausath dari Anas, tgu; * b ryp til: ,t:jjui 2px rs1 $€ luereka

[para sahabatJ, apabila berjumpa merekn saling berjabat tangan, dan

apabila mereka baru tiba dari perjalanan jauh mereka saling
berangkulan). Ia juga meriwayatkan di dalam kitab Al Mu jam Al
Kabir, '#'e,p'#r+ p U:;>t e ,tt *, # h' ,.,1; nlr ttrs

(Nabi SAW, apabila berjumpa dengan para sahabatnya, beliau tidak
menjabat tangan mereka hingga mengucapkan salam kepada mereka

terlebih dahulu).

Ibnu Baththal berkata, "Orang-orang berbeda pendapat tentang

hukum saling merangkul. Imam Malik menyatakan makruh,

sementara Ibnu Uyainatr membolehkannya."

Kemudian dia menuturkan kisah keduanya mengenai masalalr

ini dari jalur Sa'id bin Ishaq, dia tidak dikenal, dari Ali bin Yunus Al-
Laitsi Al Madani, dia juga demikian. Riwayatnya ini diriwayatkan
juga oleh Ibnu Asakir dalam biografi Ja'far dalam kitab Tarikh-nya
dari jalur lairurya, dari Ali bin Yunus, dia berkata, "Suffan bin
Uyainah meminta izin bertemu Malik, maka ia pun diizinkan, lalu dia
mengucapkan, 'Assalamu alailm wahai Abu Abdillah wa

rahmatullaahi wa barakaatuh'. Malik menjawab, 'Wa alaikassalaam

wahai Abu Muhammad wa rahmatullaahi wa barakaatuh'. Kemudian
tvlalik berkata, 'Seandainya bukan bid'ah, maka aku telah

merangkulmu'. Suffan berkata, 'Orang yang lebih baik darimu pernah

noerangkul'. Malik bertanya, 'Ja'far kah?' Suffan menjawab, 'Benar'.

Malik berkata, 'Itu berlaku khusus'. Suffan menjawab, 'Apa yang

berlaku padanya belaku pula pada kita'. Kemudian Sufyan

menyebutkan hadits yang berasal dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari
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Ibnu Abbas, dia berkata, #o?s e',i, ;Aly'**,:t b"F. i, e)

&j$etitraJa far tiba dari Habasyah, Nabi SAWmeranglailnya)."

Adz-Dzahabi berkata dalam kttab Al Mizan, "Cerita ini batil

dan penisbatannya adalah kezhaliman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Riwayat yang terpelihara dari Ibnu

Uyainatr adalah selain sanad ini, Suffan bin Uyainah meriwayatkan di

dalam kitab Jami:nya dari Al Ajlah, dari Asy-Sya'bi, ?F A fl+';i

#,:l.(F+|F*i*:'?n,.,Ila l' J?:r,til6 (Bahwa ketikn Jafar

tiba [dari HabasyahJ, Rasulullah SAW menyongsongnya, lalu beliau

mencium Jafar di bagian antara kedua matanya). Al Baghawi

meriwayatkan di dalam l<ttab Mujam Ash-Shahabah dari hadits

Aisyalr, *;* ;J.; #'{Jt *70,,,I1a I' l:ba'aI#rt *+ ?f $
(Ketilrn Ja far tiba [dari HabasyahJ, Rasulullah SAW menyambutnya,

lalu beliau menciumnya di bagian antara kedua matanya). Sanad-nya

maushul, namun di dalam Sanad-nya terdapat Muhammad bin
Abdullah bin Ubaid bin Umair yang dinyatakan lemah.

At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah, dia

berkata, L# ,# e *', # i,'& *, S?;tie*Jl'fi:6 i s; t*
'a--lSj'^it;b,6 r.i ;ittqi rv"', *h, d*',;t *tiui ,-,'cil lzaid bin

Haritsah tiba di Madinah, saat Rasulullah SAW sedang di rumahlat

Lalu Zaid mengetuk pintu, maka Nabi SAW berdiri lcepadanya sambil

menyeret pakaiannya, lalu beliau meranghinya dan menciumnya).

At-Tirmidzi berkat4 "Hadits ini adalah hadits hasan."

Qasim bin Al Ashbagh meriwayatkan, i:r( :l(;11 /.#t g] *
'-,J}:r i-i:;b,6 4 *i *vi, ,p ,;t (Dari Abu At Haitsam bin At-

Taihan, bahwa Nabi SAW pernah berjumpa dengannya, lalu beliau

meranghtlnya dan menciumnya). Sanad hadits lemah.
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Ibnu Al Muhallab berkata, "Dari kisah Al Abbas memegang
tangan Ali, menunjukkan bahwa bolehnya berjabat tangan dan

menanyakan tentang kondisi orang yang sedang sakit. Hadits ini juga
menunjukkan bolehnya bersumpah yang dilandasi dugaan yang kuat.

Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa pada asalnya memang tidak
disebutkan khilafah untuk Ali setelah Nabi SAW, karena Al Abbas
bersumpah bahwa dia akan menjadi orang yang dipimpin, bukan yang

memimpin, karena dia tahu Nabi SAW telah mengarahkan kepada

selainnya, dan sikap diamnya Ali menunjukkan bahwa Ali juga

mengetahui apa yang dikatakan oleh A1 Abbas. Sedangkan perkataan

Ali, bahwa bila Nabi SAW menyatakan kepemimpinan itu diberikan
kepada selain bani Abdul Muththalib, maka tidak akan ada seorang

pun dari mereka yang akan menjadi pemimpin setelah itu. Ternyata

tidak seperti dugaannya, karena Nabi SAW telah bersab Uu, f.6.i b:ri

atlu. S:efti (Suruhtah Abu Bakar agar mengimami orang-orang),?aht

dikatakan kepada beliau, 'Bagaimana kalau engkau perintahkan

LJmar'. Namun, dia menolak dan kemudian setelah itu Umar tidak
menolak unfuk memegang kekuasaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ini pandangan orang yang tidak
memahami maksud Ali. Dalam penjelasan hadits ini pada pembahasan

tentang wafatnya Nabi SAW, telah saya paparkan tentang maksudnya,

bahwa dia khawatir larangan Nabi SAW kepada mereka untuk
memegang khilafah akan menjadi dalil untuk menghalangi mereka

dari kepemimpinan selamanya karena berpegang pada larangan yang

pertama. Demikian jika larangan memegang khilafah itu sebagai

nashnya. Sedangkan larangan mengimami shalat, maka tidak ada

nashnya yang mengarahkan kepada larangan memegang khilafah,

walaupun nash Abu Bakar yang menjadi Imam ketika beliau sakit

mengisyaratkan bahwa Abu Bakar lebih berhak memegang khilafah,

tapi ini berdasarkan penyimpulan (istimbarfr) bukan nash. Seandainya

tidak disertai dengan kondisi sakit beliau yang mengantarkan pada

kematian, maka isyarat itu tidak kuat. Karena sebelum itu beliau

i

I*
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pernah digantikan mengimami shalat oleh selain Abu Bakar dalam

beberapa perjalanan.

Penyimpulan yang pertama perlu diteliti lebih jauh, karena

patokan Al Abbas dalam hal itu adalah firasat dan indikator-indikator

dari kondisi yang ada. Jadi, bukan karena ada nash dari Nabi SAW

yang melarang Ali memegang lfiilafah. Hal ini cukup jelas dari

redaksi kisah ini. Saya telah mengemukakan, batrwa pada sebagian

jalur periwayatan hadits ini disebutkan, bahwa setelatr wafahrya Nabi

SAW Ibnu Abbas berkata kepada A[, ]r-1lr 'a-i'rt'$-,'-6J'!U'1,:;i

(Ulurlran tanganmu, alru aftan berbaiat ftepadamu, malu orang-orang

pun alran berbaiat trepadamu), nulmun Ali tidak melakukannya. Ini

menunjukkan bahwa Al Abbas tidak memiliki da|il mengenai hal ini.

Kemudian perkataan Al Abbas kepada Ali dalam riwayat ini,

*ii *.ltt '>Ji titf\l lOemi Allah, tidaktrah engkau melihatnya?)

Ibnu At-Tin berkata, "Dhamir (kata ganti) pada kalimat 6ti ditujukan

kepadaNabi SAW."

'ogli $|l.jl:/y,di lF p j (seandainya khilafah itu tidak di

tangan kita, kita musyarawahkan dengannya).Ibnu At-Tin berkata,

"Aamarnaahu artinya syaawarnaahu (kita musyawarahkan

dengannya). Kami juga membacanya amarnaahu, dari kata amr

(perintatr)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Itu yang masyhur. Maksudnya, kita

meminta kepadanya, karena ungkapan permohonan adalah seperti

ungkapan perintatr. Kemungkinan juga maksudnya adalah

menekankan permintaan sehingga seolah-olah memerintatrkan itu.

A1 Karmani berkata, "Ini menunjukkan batrwa perintah ifu

tidak disyaratkan dari yang tinggr kepada yang rendah."

Ibnu At-Tin menceritakan dari Ad-Dawudi, bahwa yang

pertama kali menggunakan ungkapan ',**|',.tJ (Bagaimana
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keadaanmu) adalah pada masa Tha'un Amwas. orang-orang Arab
biasa mengatakan itu sebelum datangnya Islam, dan kaum muslimin
juga biasa mengatakan demikian sebagaimana disebutkan di dalam
hadits ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawabannya adalah mendahulukan
yang terjadi di dalam Islam, karena Islam datang dengan
mensyariatkan salam bagi orang-orang yang saling berjumpa,
kemudian muncul perkataan yang menanyakan tentang kondisi, dan
hanya sedikit orang yang menggabungkan keduanya (salam dan
menanyakan kondisi). sunnahnya adalah memulai dengan salam.
Tampaknya, yang menjadi sebab adalah ketika terjadinya tha'un, saat
itu banyak kondisi yang menuntut untuk menanyakan kondisi
seseorang, kemudian ungkapan itu menjadi populer, sehingga ada
yang merrua cukup dengan ungkapan itu dan mengesampingkan
salam. Sebenarnya bisa dibedakan antara pertanyaan kepada orang
yang diketatruinya sedang sakit, dengan pertanyaan tentang keadaan
seseorang yang mungkin telah berubah.

30. Orang yang Menjawab dengan ,(Labbaik wa Sa,daik,,

J-:Jw ,*t *ltt ,S* Ct ,-.:, tli :Jv i[J-, * ";" *
I' i; s flT'# -(:>,: + ie i- .u.*i-,!$ |ai .!e
y tY-e \: !:& ,ti 2t,;lt,-& ;r' |r ,Ju.V 'ii b,t ,*
Jj ,ji .'a;:,*,,)'8 ,Lj'.tC r;-:,lw'at-,'rr* i .*

'i,Av tf t::,u; t:rt* ti1 lt * )qt'p s, flT
6267. Dari Anas, dari Mu'adz, dia berkata, ,,Aku pemah

dibonceng oleh Nabi SAW, lalu beliau berkata, ,Wahai Mu'adz,. Aku
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menjawab, 'Labbaikwa sa'daik'. 
-Kemudian 

beliau mengatakan itu
hingga tiga kali- 'Tahukah engkau, apa hak Altah terhadap para
hamba?' Aku menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, 'Hak Allah
terhadap para hamba adalah mereka menyembah-Nya dan tidak
memperselattuknn sesuatu dengan-Nya'. Kemudian beliau berjalan
sebentar, lalu beliau berkata, 'Wahai Mu'adz'. Aku menjawab,
'Labbaik wa sa'daik'. Beliau bersabd4 'Tahulcah engkau, apa hak
para hamba terhadap Allah bila mereka melalairan itu? Yaitu Atlah
tidak mengadzab mereka' ."

.t\ . .. ,1 .'* {f y i;rs tlr, 7k $:'; d'n $:L

Hudbatr **."rit.t * kepada kami, Hammam menceritakan
kepada kafiri, Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas, dari
Mu'adz ... redaksinya sama dengan hadits ini.

,* \t .* It e v$f i* ,Ju tt)ur\t ;t -l', $:L
Li'*i tt ,\i 6 v;wui d#-t;W *it ,? e *,
,;-:4;+:rt vt 16r y €yL>;'riA'dr,*At Cbl
,iG i -e+-.tit)i3- $k:r $k3 u(i ,nr )+ G ), Jii tf vr

# otlsrvi ,jr-i ;nt Jy: t_ *::L, & ij .\t vj 6-

r-,1 ,:- c; \ ;ik :Q, JG i .t*itk jr;.r !t ,ij;l,i
oi i+ii ,€r* l-:;i ,d *n e',ru;u e'ri &'ri
'rj ,,= ;\i af t ir? ,,&,, ;a?r, ,k *t {;t "?; o:fr
[ ,Ljj .'.;<i ,C; | ,&, *irt.rl; ar J';i j"i'-ft
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eW l,SC:, .;:;,r'>'rl$t eri * Ck I q*'t:,;*\i'Jv

u';'-?t'"i ,i "".bi'k'uf 
',.4 €*',i; ,lut J/1,

JtA,;G o,(t Sf as,';*::*\t * dtJ- .t
,1' jr: , V Li .^'*:t ,y'' * !rr!*t 6f 'u'-c u

'a?';:lj ;i'it, :,st ra?'oli ;)'o!i
.;T)U\t I #'"A:t*;i:,iw,tl>'jt)t I trt ,# 4 *[ii

.9X G'y qY'eg- :;l,*\i ;
6268.Abu Dzar --demi Allah- menceritaku, t"puAu tu*i ai

Rabadzah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW di
daerah bebatuan Madinah di malam hari sambil menuju ke arah

Uhud. Kemudian beliau berkata, 'Wahai Abu Dzar! Aku tidak senang

bila Uhud berubah menjadi emas miliklat, kemudian berlalu satu atau

malam ketiga dan masih ada padaku satu dinar daripadanys, kecuali

aku menggunakannya untuk menutupi utang, kecuali aku bisa

mengatakannya kepada para hamba Allah begini, begini dan begini'.

-seraya 
memberi isyarat dengan tangan beliau- Lalu beliau

bersabda, 'Wahai Abu Dzar!' Aku menjawab, 'Labbaik wa sa'daik

wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Orang-orang yang

memperbanyak ftarta) adalah mereka yang sedikit (pahala pada Hari
Kiamat nanti), kecuali orang yang mengatakan begini dan begini'.

Kemudian beliau bersabda kepadaku, 'Tetaplah di tempatmu. Jangan

beranjak, wahai Abu Dzar, sampai alat kembali'. Lalu beliau pergi

sampai tidak tampak olehku. Lalu aku mendengar suara, hingga aku

merasa khawatir sesuatu terjadi pada Rasulullah SAW. Aku kemudian

ingin mendatangt beliau, namun aku teringat pesan beliau kepadaku,

'Jangan beranjak'. Maka aku pun tetap tinggal. (Setelah beliau

kembali) aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar suara,

dan aku khawatir sesuatu terjadi padamu, tapi kemudian aku teringat
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pesanmu, maka aku pun berhenti'. Nabi SAW bersabda, 'Itu adalah

Jibril. Dia mendatangiht, lalu mengabarknn kepadalru, bahwa

barangsiapa mati dari umatlu tanpa menyehttukan Allah dengan

sesuatu pun, maka dia akan masuk surga'. Aku berkata, 'Watrai

Rasulullah, wilaupun dia mencuri dan berzina?' Beliau menjawab,

'Walaupun dia mencuri dan betzina'."

Aku berkata kepada Zatd,, telah sampai.kepadaku bahwa itu
adalatr Abu Darda', dia berkata, "r\ku bersaksi, sungguh Abu Dzar

menceritakannya kepadaku di Rabdzatr."

Al A'masy berkata, "Abu Shalih menceritakan kepadaku dari

Abu Ad-Darda' kisah yang m€,nyerupai itu."

Abu Syihab berkata dari Al A'masy, "Masih ada bersamalat

lebih dari tiga (hari);'

Keteransan Hadits:

(Bab Orang yang Menjawab dengan "Labbaik wa Sa'daik").
Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dari Mu'adz,

dia berkata,'ei-3l3u{li ,irii .16i U ,Jui {&: ivh, ,}rA, urltsl
(Aht pernah dibonceng oleh Nabi SAW, lalu beliau berkata, "Wahai

Mu'adz." Alcu menjawab, "Labbaik wa sa'daik.') Kedua kalimat ini
telatr dipaparkan pada pembahasan tentang haji dan sebagian hadits

Mu'adz telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu dan jihad.

Selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan

hati. Begitu juga hadits Abu Dzar yang disebutkan setelahnya dalam

bab ini.

F:t',;i (Atu berlata kepada Zaid) dia adalah lbnu Wahab.

Yang mengatakan ini adalah Al A'masy. Riwayat ini maushul dengan

sanad tersebut. Imarn Bukhari menjelaskan pada riwayat berikutry4
bahwa Al A'masy meriwayatkannya dari Abu Shalih dari Abu Ad-
Darda'.
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,*ri tr yW i let (Abu Syihab berkata dari Al A'masy).

Dia adalah Zud bin Wahab dari Abu Dzar sebagaimana yang telah

dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang pinjaman.

Maksudnya, dia mengemukakan redaksi, p>Aj 'O'P g*'e3r:;;- 1Oto

tinggal bersamalu lebih dari tiga [hari]) sebagai ganti redaksi,

,,:,-; '4 g*"'t$'tilij{-*;,J,- (kemudian dia dating satu atau malam

ketiga dan masih ada padalru satu dinar daripadanya) pada riwayat

bab ini. Sedangkan redaksi lainnya sama kecuali redaksi terakhir

tentang pertanyaan Al A'masy kepada Zaidbin Wahab hingga akhir.

:::al (afu kemudian berdiri).Maksudnya g*.ai 42',lii 6nu

berhenti di tempatlat). ln seperti firman Allah dalam surah Al
Baqarah ayat20,fiLj,'d-J6 "--Jdbl$fs (Dan apabila gelap menimpa

merelra, merekn berhenti).

Ungkapan ini juga pemah terlontar dari sabda Nabi SAW. An-
Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits dan dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban dari hadits Muhammad bin Hathib, dia berkat a, ii g.">ilUr
'$;:ttJ",:rc{5,j6.1' j-l 6-,'icjui1}.8 #, Jl (rbutat berangkat

bersamalu menuja seorang laki-laki yang sedang duduk, lalu ibulnt

berkata kep adany a, "'lV'ahai Rasulull ah. " B eliau m enj aw ab, " Labb aik

wa sa'daik.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibunya adalah Ummu Jamil binti
Al Muhallal.

31. Tidak Membuat Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya

'.,-;L P.t * *6 * Wy, d:L 'i6 1' )? ; [,er;1,CL

,l-j'St i,;i't :Jts'&) y)Lht ,* Ct * t1i:r?nr 6at
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*M-'i#,vbt)t
6269. Isma'il bin AMullah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Malik menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar RA,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seseorang tidak boleh membuat

orang lain berdii dari tempat duduknya kemudian dia menduduki

tempat tersebut."

@:
(Bab tidak membuat orang lain berdiri dari tempat duduhtya).

Seperti itulah lmam Bulfiari me,ncantumkan judul ini dalam bentuk

berita, yaitu berita yang bermakna larangan. Ibnu Wahab

meriwayatkannya dengan bentuk redaksi larangan, y"it* H I (Jangan

memberdirikan). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Al
Hasan. Sernentara AI Qasim bin Yazid dan Thahir bin Midrar

meriwayatkannya dengan redaksi, W- I (Janganlah memberdirikan)

-dalam 
bentuk redaksi larangan yang lebih tegas-. Begitu pula yang

disebutkan dalam riwayat Al-Laits yang diriwayatkan oleh Muslim
dengan menggunakan redaksi larangan yang disertai penguat. Seperti

itulah yang diriwayatkannya dari riwayat Salim bin Abdullah bin
IJmar, dari ayatrnya.

.ilr .r-:a 'C;. Jbt;lfi:b (Ismq'il bin Abdultah menceritakan

lrepada kami). Diaadalatr Abu Uwais.

Hadits ini tidak disebu&an dalam l<rtab Al Muwaththa'kecuali
yang diriwayatkan Ibnu Wahab dan Muhammad bin.Al Hasan. Namun

Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari riwayat Ismail, Ibnu Watrab,

Ibnu Al Hasan, Al Walid bin Muslim, Al Qasim bin Yazid dan Thahir

bin Midrar, semuanya dari Malik. A1 Ismaili meriwayatkannya dari

riwayat Al Qasim bin Yazid Al Harmi dan Abdullah bin Watrab,

semuanya dari Malik. Sementara Abu Nu'aim meriwayatkannya dari
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jalur Imam Bukhari sendiri. Hal ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang Jum'at dari riwayat Ibnu Juraij dari Nafi'. Dalam
bab selanjutrya akan disebutkan riwayat Abdullah bin Umar Al Umari
dari Nafi', dengan redaksi yang lebih lengkap disertai dengan

penjelasan haditsnya.

32. Firman Allah: ip',SJh, gg-t3i;i'6 l.dt ,1t;;.agsi +i 'il
t\:#ti tlt:;J;l,tr.. Apabila dikatakan kepadamu,' B erlapang-

lapanglah dalam majlis', maka lapangkanlah niscaya Allah akan

memb eri kelap angan untuhmu. D an apabila dikatakan,' B erdirilah
knmu', maka berdirilah." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11)

'u ,y'Sr ?w-';:l ;4: lfr ,l--, *a \t * 4t f ';L it ,f
i:,*-';^, ur orsj .f;:;:, f;*'6.,r, ,?i P'd;) 4;J

6270. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau

melarang seseorang dibuat berdiri dari tempat duduknya lalu orang

lain menduduki tempatnya, akan tetapi (hendaklah) berlapang-

lapanglatr dan berluas-luaslatr- Ibnu Umar tidak menyukai seseorang

berdiri dari tempat duduknya, kemudian menyuruh (yang lain) duduk

di tempatnya.

Keteransan lladits:

(Bab Apabila Dilcatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah

dalam majlis", Maka Lapangkanlah). Demikian redaksi yang

disebutkan dalarn riwayat Abu Dzar, sedangkan )ang lainnya
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menambahkan, ti'j::.-Jd ri'*-Jr S-i2ti11 (Dan apabila dilataknn,

" B erdirilah kamu ", makn berdirilah).

Ada perbedaan pendapat menge,nai makna ayat ini. Ada yang

mengatakan batrwa ini ttrusus pada majlis Nabi SAW. Ibnu Baththal

berkatq "sebagian mereka mengatakan bahwa itu adalah khusus

berlaku pada majlis Nabi SAW. Demikian riwayat dari Mujahid dan

Qatadah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi Ath-Thabari dari Qatadah

menyebutkan, l,qo,'rilt$,:iat *v\, & ,;, ,# ;. o'i"iw-4lts

P)#'e"i|tijr; hr e;fi |F4Jhi rii$ lueretra fpara sahabatJ

biasa saling berebut dalam majlis Nabi SAW. Bila mereka melihat

beliau datang, mereka menyempitknn majlis mereka [saling
berdesakanJ, maka Allah memerintahknn mereka agar saling

melapangl<an).

Kendatipun ayat ini diturunkan berkenaan dengan merek4

namun tidak mesti dikhususkan bagi mereka (majlis Nabi SAW). Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadits dari Muqatil bin Hayyan, dia

berkata, 4 lu.ff n y\i1i-7tO,bba pi ,e'fiiii;*i
d'&A+ti |^Iy,t?G'& ctl';l,1t {oht * Ut iul6 ,6k ry:t ;
i-it,6 u,Jw?s sjti ,u) e 

'ofir:x:t'Jrt ;& u;'* ;€cl
r;;-ila u"::4:Sr rltf ig &tilrl,T (Ketika tiba hari Jtm'at,

datanglah serombongan dari lwlangan Muhajirin dan Anshar yang

turut serta dalam perang Badar, namun mereka tidak mendapatkan

tempat. Kemudian Nabi SAW memberdirikan orang-orang yang

memeluk Islam belakangan, lalu mempersilakan mereka duduk di

tempat duduk mereka. Selanjutnya hal itu membuat mereka terganggu

dengan tindakan tersebut, dan orang-orang munafik pun

membicarakan hal itu. Maka Allah Ta'ala menurtnl<an, "Hai orang-

orang yang beriman, apabila dikataknn lcepadamu, 'Berlapang-

l apangl ah dalam maj lis', makfl lapangkanlah.")
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Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa yang dimaksud
dengan majlis itu adalah peperangan. Ia berkata, 'Maka firman-Ny4
tjlj:Jt (Berdirilah tramu) adalah, bangkitlah kamu untuk berperang."

Jumhur berpendapat batrwa ayat ini bersifat umum berlaku
untuk semua majlis kebaikan. Makna firman-Nya, lrr 1l! frl;it
(malra lapangkanlah niscaya Allah akan memberi lcelapangan) adalatr,

berlapang-lapanglatr kalian niscaya Allah memberikan kelapangan di
dunia dan akhirat kepada kalian.

'Oq:" 
fs"fyon) diaadalah Su$an Ats-Tsauri.

*i *.',rq.t *b ,ytlt?vi-bl ;Cifr (Bahwa betiau

melarang seseorang disuruh berdiri dari tempat dudulorya lalu orang
lain duduk ditempanya). Seperti itulah yang disebutkan dalam
riwayat Suffan. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur lainnya,
dari Ubaidullah bin Umar dengan redaksi, i g* b &'}, ,Y}t &,t
ii W- (Janganlah seseorang memberdirikan oirang lain dari tempat

dudulorya lremudian dia duduk di tempatnya).

r:tiJ,jj t3i,:i',$i (Akan tetapi hendaklah berlapang-

lapanglah dan berluas-luaslah). hi adalah bentuk athf tafsiri
(penggabungan redaksi yang berfungsi sebagai penafsiran).
Disebutkan dalam riwayat Qabishah dari Suffan yang diriwayatkan
oleh Ibnu Mardawaih, t:ji":f, tfir n,#i (Akan tetapi, hendaklah

berlrata, "Berlapang-lapanglah dan berluasJuaslah knlian.")
Diriwayatkan juga oleh Al Ismaili dari riwayat Qabishatr nirmun tanpa

redaksi, J-il, Dengan tambahan ini, Imam Muslim mengisyaratkan

bahwa Ubaidullah bin Umar meriwayatkaffrya sendirian dari Nafi',
sedangkan Malik, Al-Laits, Ayyub dan Ibnu Juraij meriwayatkannya

dari Nafi ' tanpa kalimat ini.
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Ibnu Juraij sendiri menarnbahkan, ,ij i,Sri tzll"lJ G,pV'*
Ap 61ru bertanya kepada Nafi', "Pada hari Jum'at?" Ia menjawab,

"Pada hari lainnya juga.") Tambatran Ibnu Juraij ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang Jum'at, dan disebutkan dalam

hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, i:ti-'otJii'bf W-l
rfitit,Si 4}'riki e>n6; dl,nei- j ;a, (Jangantah seseorans

kalian memberdirikan saudaranya pada hari Jum'at kemudian dia

menyelinap ke tempat dudulcnya lalu menempatinya, tetapi hendalcnya

berlrata, "Berlapang-lapanglah kalian.") Dengan begifu kedua

tarnbatran itu telah dipadukan daurr mafru' dinisbatkan kepada Nabi.

Hal itu disebabkan pertanyaan Ibnu Juraij kepadaNafi'.

Ibnu Abi Hamzatr berkata, "Redaksi ini umum untuk semua

majlis, tapi khusus untuk majlis-majlis yang mubah. Adapun yang

umum seperti masjid, majlis pengadilan dan majlis ilmu (pengajian),

sedangkan yang ktrusus seperti acara seseorang yang mengudang

sejumlatr orang ke rumahnya untuk walimah dan sebagainya.

Sedangkan dalam majlis yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak

diizinkan baginya, maka boleh memberdtikan dan mengeluarkan

darinya. Kemudian tentang majlis-majlis umum, bukan berarti umum

unfuk semua orang, tapi ifu khusus untuk orang-orang normal bukan

orang-orang yang terganggu jiwanya dan tidak pula orang-orang yang

menimbulkan gangguan (ketidak nyamanan), seperti orang yang telatr

makan bawang (dan serupanya) lalu masuk masjid, atau orang dungu

yang masuk ke majlis ilmu atau pengadilan."

Dia berkata, "Hilorah larangan ini adalah mencegah

berkurangnya hak orang muslim yang bisa menimbulkan kebencian,

dan sebagai anjuran untuk bersikap santun yang bisa menimbulkan

keramahan. Selain ifu, semua orang adalah sama dalam hal-hal yang

mubah, karena itu siapa yang lebih dulu maka dia yang lebih berhak.

Apabila seseorang telatr berhak terhadap sesuatu lalu diambil darinya

dengan cara tidak benar, maka itu merupakan perampasan yang
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haram. Oleh karena itu, tindakan-tindakan serupa ada yang
makruh dan ada juga yang hararl."

Dia juga berkata, "Adapun redaksi, t:y-,ft tfi (Atran tetapi

hendaklah berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah), memiliki
beberapa makna. Makna yang pertam4 saling berlapang-lapang di
antara sesama mereka. Makna yang kedu4 saling bergeser dan

merapat kepada sesamanya sehingga ada ruang di dalam majlis untuk
orang yang baru masuk."

,;b $.t O€2 gaoUh lbnu Umar). Atsarini berstatus maushul

dengan sanad tersebut.

l*Jtgi',-4;-'i * b,y'j,'?'*-'oi iS- <n fidak menyukai

seseorang berdiri dari tempat dudulmya kemudian
mempersilahkannya orang lain duduk di tempat tersebut). Imam
Bukfiari meriwayatkannya di dalam l<ttab Al Adab Al Mufrad dali

Qabishatr, dari Suffan Ats-Tsauri, dengan redaksi, i 1'6 $ *'i.y tt'ki
ii'gJ)n-'d *'U hj (Ibnu (Jmar, apabila ada orang yang berdiri

dari tempat dudulmya untuk mempersilakannya, maka ia tidak duduk
di tempat tersebut). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim
dari riwayat Salim bin Abdillah bin Umar dari ayatrnya. Dalam
riwayat kami disebutkan '#-, sedangkan Abu Ja'far Al Ghamathi

menyebutkannya ,r#-di dalam naskahnya mengikuti pola kata pui.

Selain itu, Ibnu Umar meriwayatkannya secara marfu'.
Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari jalur Abu Al Khashib,

namanya adalatr Ziyadbin Abdurrahman, dari Ibnu Umar, jtih:ie

I' lr-: eW'*.A.-,-;ii ,1;*;',y h,)t iut ,pi{p t' ov, itt J?:)
'nt '"t*p Xrt rp (Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW,

lalu seorang laki-laki berdiri dari tempat dudulcnya untuk
mempersilakannya, lalu ia [orang yang baru datang ituJ hendak
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duduk [di tempat tersebutJ, maka Rasulullah SAW melarangnya).

Diriwayatkan pula dari jalur Sa'id bin Abi Al Hasan, iuiti:fS. I SrE

ti ,* ,-;{ *i * }o' ,,t:, H' ol i,S,6t *t'dhi|ot j.it ,41;'u kf i
(Abu Balcrah datang kepada kami, lalu seorang laki-laki berdiri dari

tempat dudulotya untuk mempersilalcannya, namun dia enggan duduk

di tempat tersebut, dan dia berkata, "sesungguhnya Nabi SAW

melarang ini.")

Diriwayatkan juga dari jalur ini oleh Al Hakim dan dinilai

shahih oleh Hakim, namun redaksinya seperti redaksi versi Ibnu Umar

yang terdapat di dalam kitab Ash-Shahih. Tampakny4 Abu Bakrah

mengartikan larangan tersebut dengan makna yang lebih umum. Al
Bazzar mengatakan batrwa hanya jalur periwayatan ini yang diketahui,

dan di dalam ianad-nyaterdapat Abu Abdillahmaula Abu Burdah bin

Abi Musa. Ada juga yang berpendapat, maula Quraisy, dia orang

Bashratr, dan tidak dikenal.

Ibnu Baththal berkat4 "Ada perbedaan pendapat mengenai

maksud larangan ini. Ada yang mengatakan bahwa ini sebagai etika

(tatakrama atau sopan santun), jika bukan, maka yang semestinya

setelah orang alim (yang di dekat orang alim) adalah orang-orang

yang pandai lagi berakal. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sesuai

dengan zhahirny1 maka orang yang lebih dulu menempati suatu

tempat duduk yang mubah tidak boleh diberdirikan dari tempatnya itu.

Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari

Abu Hurairatr yang diriwayatkan sec.ra marfu', $ii A nSt;f iA $1

*.-rr',*i * *i'e,t i (Jika seseorang dari kalian berdiri dari tempat

duduknya kemudian dia l<embali lagi ke tempatnya, makn dia lebih

berhak terhadap tempat itu).

Mereka berkata, 'Dengan demikian, jelas bahwa tempat itu

merupakan haknya sebelum dia berdiri. Hal ini ditegaskan oleh sikap
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Ibnu Umar tersebut, karena ia meriwayatkan haditsnya dan ia lebih

mengetatrui tentang maksudnya."

Tanggapan terhadap orang yang berpendapat bahwa maksud

larangan ini hanya sebagai etika, batrwa asalnya tempat duduk tersebut

bukanlah milikny4 baik sebelum duduk maupun setelah

meninggalkannya. Lri menujukkan bahwa hak tersebut hanya ketika

sedang duduk. Oleh Karena itu, orang yang berdiri meninggalkan

tempat duduknya, hak terhadap tempat duduk tersebut menjadi gugur.

Adapun orang yang berdiri untuk kembali lagi, maka ia lebih berhak.

Ketika Imam Malik ditanya tentang hadits Abu Hurairah ini,
dia berkata, "Aku belum pernah mendengamya. Itu sungguh baik jika
selang waktunya pendek (yakni antara meninggalkan tempat duduk

dan kembalinya), tapi jika jauh, maka menurutku tidak begitu, n,Imun

demikian itu termasuk akhlak yang terpuji."

Al Qurthubi berkata di dalam l<rtab Al Mu/him, "Hadits ini
menunjukkan kebenaran pendapat yang mengkhususkan orang yang

duduk pada tempatnya hingga dia berdiri meninggalkannya.

Sedangkan orang yang mengartikarurya hanya sebagai etika dengan

alasan bahwa pada dasarnya tempat itu bukan miliknya, baik sebelum

maupun setelah menempatinya, maka itu bukan merupakan dalil.
Karen4 kami juga menganggap bahwa tempat duduk itu memang

bukan miliknya, tapi itu dikhususkan bagrnya hingga keperluannya

selesai. Seakan-akan dia adalah pemilik manfaat tempat duduk

tersebut sehingga tidak boleh diganggu oleh yang lain."

An-Nawawi berkata, '?ara sahabat kami mengatakan, batrwa

ini berkenaan dengan hak orang yang duduk di suatu tempat di dalam

masjid atau lainnya untuk shalat misalny4 kemudian dia

meninggalkannya untuk kembali ke tempat tersebut, karena hendak

wudhu, atau keperluan lainnya, lalu ia kembali, maka itu tidak

menggugurkan pengkhususan tempat itu baginya. Ia berhak menyuruh

orang yang menggantikannya berdiri dan menduduki tempat duduk
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tersebut. Bagi orang yang menggantikannya hendaklatr mematuhinya.

Mengenai ini ada perbedaan pendapat, apakatr wajib dipatuhi? Dalam

hal ini ada dua pendapat, dan yang benar adalah wajib. Ada juga yang

berpendapat bahwa hal itu dianjurkan. Ini adalah madzhab Malik. Para

satrabat kami mengatakan, bahwa orang tersebut (yang menempatinya

lebih dulu) lebih berhak terhadapnya dalam shalat itu saja, tidak

termasuk yang lainnya."

Dia berkat4 "Tidak ada bedanyq baik dia berdiri dan

meninggalkannya dengan meleta}&an sajadah dan lainnya atau tidak."

Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai orang

yang terbiasa menempati suatu tempat di dalam masjid untuk

mengajar atau memberi fatwa. Diceritakan dari Malik, bahwa orang

yang demikian lebih berhak terhadap tempat tersebut bila memang

diketahui demikian. Pendapat yang dianut Jumhur, bahwa ini hanya

istihsan dan bukan wajib. Mungkin demikian juga yang dimaksud

Imam Malik. Demikian juga yang mereka katakan mengenai tempat-

tempat berjualan dan jalanan-jalanan yau.lg memang tidak ada

pemiliknya. Mereka berkata, 'Barangsiapa terbiasa duduk di suatu

tempat, maka ia lebih berhak terhadapnya hingga selesai

maksudnya'."

Al Qurthubi berkata, '?endapat yang dianut jumhur, bahwa itu
tidak wajib."

An-Nawawi berkata, '?ara sahabat kami mengecualikan dari

keumuman hadits, {i',r+*-'j #b h)i'nt',i4-l (Janganlah

seseorang lralian memberdirikan orang lain dari tempat dudubtya

lremudian dia menempatiya). Orang yang terbiasa menempati suatu

tempat untuk memberikan fatwa, atau membacakan Al Qur'an, atau

mengajarkan ilmu, maka dia boleh menyuruh berdiri orang yang lebih

dulu duduk di tempat tersebut. Demikian juga yang semakna dengan

ini, yaitu orang yang lebih datrulu menempati suatu tempat di jalanan

atau tempat-tempat di pasar untuk berdagang."
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An-Nawawi juga berkata, "Apa yang dinisbatkan kepada Ibnu

Umar, maka ifu adalatr sikap wara'-ny4 bukan berarti haram

hukumnya karena itu memang dilakukan dengan kerelaan orang yang

berdiri. Hanya saja Ibnu Umar menjaga diri karena ada kemungkinan

orang yang berdiri untuk mempersilatrkannya itu merasa malu

terhadapnya sehingga dia berdiri tidak dengan setulus hatinya. Oleh

karena itu, Ibnu Umar menutup celah agar terlepas dari ini. Atau dia

memandang bahwa mengutamakan orang lain dalam hal-hal yang

mendekatkan diri kepada Allah adalah makruh atau menyelisihi yang

utam4 maka dia pun enggan kare,na hal itu, supaya tidak ada orang

lain yang melakukan itu karenanya.

Para ulama kami berkata, 'Sikap lebih mementingkan orang

lain adalah terpuji bila berkenaan dengan hak diri sendiri atau perkara

duniawi'."

33. Orang yang Berdiri dari Tempat Duduknya atau (Keluar

dari) Rumahnya, sementara Dia belum Meminta Izin Dari Para

Sahabatnya (Para Tamunya) atau Dia Menunjukkan Bersiap-

Siap Berdiri agar Orang-Orang Segera Berdiri

*a\t ;* lt J?, c')i tX ,JG &?nt *at #! i ,S V
rji .o';:.r;5-t:il; ; t:*." ,,rilt G, f '*L.'?,, *'t
'; 

?C iv fu ,?o U; rsi:, ei,f;:fr { l@. k fk'*1t
ir-; F, ,:)t\t 'v nlt ol: .#',e" /61'u * iv
t?t'";; ,,:G iiitt 3v rlv *l; ,';;L i'rar $r; lY'+-
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l' ,-, ot-t'$;'otl l5 J\(g ofi;. oi il d' c';.r/r.u

.41$t

6271. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ketika

Rasulullatr SAW menikahi Zanab binti Jatrsy, beliau mengundang

orang-orang untuk jamuan makan, kemudian mereka duduk dan

berbincang-bincang. Lalu beliau bersiap-siap untuk berdiri, namtrn

orang-orang tidak juga berdiri. Tatkala melihat demikian maka beliau

pun berdiri. Setelah beliau berdiri maka berdiri pula orang-orang

bersama beliau dan tinggal tiga orang (yang masih duduk). Setelatr itu
Nabi SAW datang untuk masuk, nzrmun ternyata orang-orang itu
masih duduk, kemudian mereka pun berdiri lalu pergi. Aku datang

lalu mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa mereka telah pergi, maka

beliau pun datang lalu masuk. Setelah itu aku masuk, beliau

menurunkan hijab antara aku dan beliau. Allah lalu menurunkan ayat,

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-

rumah Nabi kecaali bila kamu diizinkan ... sesungguhnya perbuatan

itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah'. " (Qs. Al Ahzaab [33]:
s3)

Keterangan lfadits:

Pada bab ini, hnam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang

menceritakan pemikahanZarnab binti Jatrsy dan turunnya ayat tentang

hijab, yang di dalamnya disebutkan, L-Lii l:it P lry,W-'^frt'i"6
,tx g;.: /81'u'6?,6',i'?ti'?riCii,i,i u; olt (Lalu beliau bersiap-

siap untuk berdiri, namun orang-orang tidak juga berdiri. Tatkala

melihat demikian maka beliau pun berdiri. Setelah beliau berdiri
maka berdiri pula orang-orang bersama beliau dan tinggal tiga orang

[yang masih dudukfi. Hal ini suda]r dijelaskan dalam tafsir surah Al
Ahzaab.
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Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak

selayaknya seseorang masuk ke rumatr orang lain tanpa izin, dan

hendaknya orang yang diizinkan tidak berlama-lama duduk setelah

diizinkan agar tidak mengganggU para penghuni rumatr serta tidak

menghalangi mereka melalarkan keperluan mereka."

Hadits ini juga menunjutkan batrwa orang yang berlaku

demikian sehingga mengganggu penghuni rumah, maka penghuni

rumah boleh menampali:kan keberatannya, dan dia boleh berdiri tanpa

izin (tanpa basa basi kepada tamunya) agar dia menyadarinya. Apabila

penghuni rumah keluar dari rumahnya, maka bagi orang yang telah

diizinkan masuk tidak boleh menetap kecuali dengan izin baru.

34. Duduk dengan Menegakkan Kedua Betis dan Mendekapnya

ke Dada dengan Kedua Tangan (Ihtibaa) adalah Al Qurfushaa'
(Duduk Jongkok)

ti:r-, otdt )#ti etlt6'.?i /y J:U"r%;"L
,ju L&:b?nt *a, * /t* *6'* *j'* *:;"rU

ri6j eyrry AKt q,.*t*a\t & )t ;yr'*,?,

6272. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ",\ku melihat

Rasulullah sAw berada di seranrbi Ka'bah sedang duduk dengan

menegakkan kedua betis dan menghimpunkannya ke dada dengan

tanganny4 seperti begini."

Keterangan Iladits:

Penafsiran Imam Bulfiari tentang ihtibaa' diarnbilnya dari

perkataan Abu Ubaidah, karena ia berkata, "Qurfushaa' adalah
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seseorang yang duduk sarnbil melingkarkan kedua lengan dan tangan

pada kedua betis."

Iyadh berkata, "Ada yang mengatakan batrwa itu adalatr

ihtibaa'(duduk dengan menega}Jcan kedua betis dan mendekapnya ke

dada), ada yang berpendapat bahwa itu adalatr duduknya orang yang

tergesa-gesa (seakan-akan hendak melompat), dan ada juga yang

berpendapat batrwa itu adalah duduknya orang pada pantatnya."

Dia berkata, "Hadits Qailah menunjukkan hal itu, karena di

dalamnya disebutkan l+* 9#l (Sementara tangannya

memegang ranting lcurma). Ini menunjukkan bahwa beliau tidak
memeluk lututrya dengan kedua tangann;ra."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak menunjuucan pe,nafian

ihtibaa', karena ihtibaa'itu terkadang dilakukan dengan kedua tangan

dan kadang dengan pakaian. Kemungkian pada waktu yang dilihafirya

itu beliau ber-ihtibaa' dengan pakaiannya.

Ibnu Faris dan yang lairurya berkata, "Ihtibaa' adalah

menghimpunkan pakaian, punggung dan kedua lutut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Qailah tersebut diriwayatkan
oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dalam h,rtab Asy-Syama'il dan Ath-
Thabarani, dia mengemukakarurya dengan panjang lebar dengan

sanad yang tidak bermasalah, bahwa Qailah mengatakan ... lalu
disebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan, i>Ui ,,Sri"h:;ri 1Ul6

JJ,g "r,-t;#5i, Ju;;i *i.!t't;rii:li*;rt'q"i 
'j66.1' J?)U;*

lt l?;|ir:Lv,U6 .ibtiJrt tryar:fiN'+ e;a.2 ,€zti gtp4
J:y)6-:'*'n ;rrit ,oAt u'c'rqf za.Ut 4 {;,;$ p) # io' ,p
,i 6 ,*'+ii .e:$rt ,gy'at;* o-,Uthii ,;A .lleg::4, e:.tbji lir

y\',H (Ia berkata, "Laht datanglah seorang laki-laki, dia pun

mengucaplran, 'Assalaamu alaika wahai Rasulullah'. Beliau
menjawab, 'Wa alailrassalaam wa rahmatullaah'. Beliau ketika itu

-.4--_
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mengenakan dua helai sorban yang dicelup zafaran yang telah pudar

(luntur), sementara tangan beliau memegang ranting lcurma yang

tidak berl<ulit sambil duduk jongkok Tatkala alat melihat Rasulullah

SAW yang sederhana dalam dudulenya, alat merasa talai karena

wibawanya. Lalu temannya mengatalmn kepadanya, 'Wahai

Ra.sulullah, wanita itu talafi'. Beliau pun berkata tanPa melihat

kepadalat, 'Wahai wanita, tenanglah'. Makn rasa talattlru hilang.")

Ada juga yang me,ngatakan batrwa qurfushaa' adalah

bertopang pada tumit sementara pantat menyentuh tanah (ongkok

menyentuh tanatr). Dari semua garnbaran ini, bahwa ihtibaa' ittt
kadang seperti qurfushaa' (ongkok), karena setiap ihtibaa' adalatt

qurfushaa'.

\-J.r, ,t'J n'r-|$ e3J (Muhammad bin Abu Ghalib

menceritakan kepadalat) dia adalah Al Qumisi. Dia tinggal di

Baghdad dan dia termasuk salah satu guru Imam Bukhari yang muda.

Dia meninggal enam tahun sebelumnya. Dia hanya memiliki hadits ini

dan hadits lain yang disebutkan pada pembahasan tentang tauhid.

Mereka juga memiliki guru yang lain, yaitu Muhammad bin Abu

Ghalib Al Wasithi, salah satu penduduk Baghdad.

Abu Nashr Al Kalabadzi berkata, "Ia pernah mendengar hadits

dari Husyaim dan meninggal dunia dua puluh enam tahun sebelum Al

Qumisi."
"1., .il '*:|* # i, 3'1"i luuttammad bin Fulaih dari ayahnya)- Dia

adalah Fulaih bin Sulaimiman Al Madani. Imam Bukhari sendiri

menurunkan dua derajat dalam haditsnya, karena dia sering

mendengar hadits dari beberapa sahabat Fulaih bin Sulaiman, se,perti

Yatrya bin Shalih. Imam Bukhari juga menurunkan satu derajat hadits

Ibrahim bin Al Mundzir karena dia sering mendengar darinya dan

meriwayatkan darinya tanpa perantara.
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'l :;A l4r(Di serambi Ka'bah).Maksudnya, di sampingnya

dari arah pintu.

(ik gtQ;tJ ganbil duduk dengan menegaklcan kedua betis

dan menghimpunkannya ke dada dengan tangannya, seperti begrni).

Demikian redaksi ini disebutkan secara ringkas. Kami riwayatkan

dalam tjtab Fawa'id Abi Muhammad bin Sha'id juz keenam, dari

Mahmud bin Khalid, dari Abu Ghaziyyah, yaitu Muhammad bin Musa

Al Anshari Al Qadhi, dari Fulaih serupa dengan riwayat itu, namun

dengan tambahan, &!1, gy \u- & rygt'1i atb (Lalu Fulaih

memperlihatkan kepada kami posisi tangan lcnnannya di atas tangan

kirinya, yaitu pada pergelangaa). Diriwayatkan juga oleh Al Ismaili

dari riwayat Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dari Abu

Ghaziyyah dengan sanad lainnya, dia berkata, 'F #U.gt;.yU:l;
gV * l,; i #J n. fr (Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami

dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari Nofi) lalu dia sebutkan

hadits yang sama dengan hadits bab ini tanpa disertai perkataan

Fulaih.

Selain itu, Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur lainnya dari

Abu Ghaziyah dari Fulaih, namun tanpa menyebutkan perkataan

Fulaih. Tampaknya Abu Ghaziyatr menerima hadits ini dari dua guru,

sedangkan Abu Ghaziyah sendiri dinilai lemah oleh Ibnu Ma'in dan

lainnya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits

Abu Sa'id disebutkan, 
'-.?|* 

rilott',Jt1t*p h' d* !t'J?i oi

P\(Bahwa Rasulullah SAW, apabila duduk, beliau mendekapkan

lredua lutut dengan kedua tangannya). Al Bazzar menambahkan,

#')'#, (Dan beliau menegakkan kedua lututnya). AlBazzar juga

meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, *)"# a:i(I +',rb
?-t,-#t:6#$b (Sambil duduk di sisi Ka'bah dengan merapatknn
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kedua kakinya dan menegakkan serta mendeknpnya dengan kedua

tangannya).

Ada yang dikecualikan dai ihtibaa' dengan kedua tangan,

yaitu ketika di masjid sambil menanti shalat laluber-ihtibaa' dengan

kedua tangan, maka hendaknya salah satu tangan memegang tangan

lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits ini, yaitu

meletakkan salah satunya di atas pergelangan tangan yang lain, dan

tidak menyilangkan jari-jarinya, karena hadits yang diriwayatkan oleh

Ahmad dari hadits Abu Sa'id dengan sanad yang tidak bermasalah

melarangnya.

Pembatrasan tentang menyilangkan jari-jari tangan di masjid

telah dipaparkan dalam bab-bab masjid ketika membahas tentang

shalat.

Ibnu Baththal berkata, "Bagi orang yang duduk ihtibaa', tidak

boleh melakukan sesuatu dengan tangarurya karena auratnya akan

terbuka, kecuali jika dia mengenakan pakaian yang cukup menutupi

auratnya, maka itu dibolehkan."

Hal ini berdasarkan angg4pan bahwa ihtibaa' itu dilakukan

dengan kedua tangan saja, dan itu pengertian yang bisa dijadikan
patokan. Sementara itu Ad-Dawudi membedakan antara ihtibaa' dan

qurfushaa' sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu At-Tin darinya,

dia berkata, "Ihtibaa' adalah menegakkan kedua kaki dengan

merenggangkan kedua lutut dan menyelimutkan pakaian padanya dan

mengencangkannya. Jika menganakan gamis atau lainnya maka tidak

terlarang, dan jika tidak ada sesuatu di atasnya maka itu dinamakan

qurfushaa'."

Demikian yang dikatakannya" namun yang jadi pedoman

adalah pendefinisian yang telah disebutkan di awal.
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yi ,li ,i;';"L7 rj ruj {'\t *Ut 4,l9 ,Su

35. Duduk Bersandar di Hadapan Para Sahabat

.t;i fii )x
Khabbab berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW, saat itu

beliau menjadikan kain burdahnya sebagai bantal, lalu aku berkata

'Tidakkah engkau berdoa kepada Allah?' Maka beliau pun duduk."

i;f rl ,'p,#h, *lnt J't-ri$,iGit sri,r
ttQ; l- Srjui 'i,i .l' J';:, U t tiu r;cSir ;1.

.i4t)t
6273. Dari Abu Bakrah, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Maukah kalian alat beritahu tentang dosa besar yang

paling besar?' Para sahabat menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah'.

Beliau bersabda, '(Yaitu) memperselcutukan Allah dan durhakn

t erhadap lr.edua orangtua' ."

J',-Ji'tf :JJi ,:rii 6,3:, ok, ,b *.t L {ra LlL

.'.K.'q t$ J- a:'K J\ G . 
) :lt

6274. Musaddad menceritakan ke,pada kami, Bisyr

menceritakan kepada karni seperti itu, "Saat itu beliau tengah

bersandar, lalu duduk dan bersabd4'Ingatlah, dan perkataan palsu'.

Beliau terus mengulang-ulangnya sampai-sampai kami bergumam,

'Mudatr-mudatran beliau diam'."
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Keterangan Hadits:

Ada yang mengatakan bahwa ittikaa' adalah idhthiia'

(berbaring), dan telah dikemukakan dalam hadits Umar pada

pembahasan tentang talak, i, ,;b t*'F, (Saat itu beliau berbaring

di atas tempat tidur), maksudnya adalah berbaring. Hal ini

berdasarkan perkataanny4 

- 
e i-{t 7f ii $ungguh tempat tidur

itu menimbulkan bekas pelipisnya). Demikian yang dikatakan oleh

Iyadh. Mengenai pendapat ini perlu diteliti lebih jauh, karena itu

memang benar jika tidak disertai berbaring secila sempurna.

Al Khaththabi berkata, "setiap orang yang bersandar pada

sesuatu hingga bertopang penuh padanya, maka disebut muttaki'."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Khabbab yang berstatus.

mu'allaq ini untuk mengisyaratkan bahwa idhthijaa' lebih dari

sekadar ittika'. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, At-Tirmidzi -dia dan

Abu Awanah menilai hadits iru shahih-, serta Ibnu Hibban, dari Jabir

bin Samurah,6it-r,) J t'5;1 Pt # lr' ,p 4, 4?, (Aku melihat

Nabi SAW bersandar di atas bantal).

UV J'6 (Khabbab berlmta). Maksudnya, Ibnu Al Aratt, salah

seorang satrabat. Bagran hadits mu'allaq ini merupakan potongan dari

hadits yang telah dikemukakan secara maushul dalam pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakrah yang

menyebutkan tentang dosa yang paling besar dari dua jalur, karena di

dalamnya disebutkan , JieJ t4 o-i.: (Saat itu beliau tengah

bersandar, lalu beliau duduk). Hadits ini telah diisyaratkan di awal

pembahasan tentang adab. Mengenai ini telah diriwayatkan juga

hadits Anas yang menceritakan tentang Dhimam bin Tsa'labah, yaitu

ketika dia berkat4 oli}it'#.\i U; $ui rq-li,ijr * iiy'n?$ gsropo
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Ibnu Abdil Muththalib di antara kalian?" Merekn menjawab, "fht

yang putih,yang lagi bersandar.")

Al Muhallab berkata, "Orang alim, mufti dan imam boleh

bersandar di majlisnya dengan dihadiri oleh orang-orang karena sakit

yang dideritanya pada sebagian anggota tubuhnya."

36. Orang yang Berjalan dengan Tergesa-Gesa karena Suatu

Keperluan atau Suatu Maksud

L"G At *irlL\,.aUt*,Jv?)61 u'e *
.4t,Fr;

6275. Dari Uqbah bin Al Harits, ia berkata,'Nabi SAW shalat

Ashar, lalu beliau bergegas kemudian masuk ke dalam rumah."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berjalan dengan tergesa-gesa karena suatu

keperluan atau suatu maksud). Maksudnya, karena suatu sebab atau

menginginkan sesuatu yang baik.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Al
Harits. Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa

seorang Imam boleh bergegas karena ada keperluan. Ada riwayat yang

menyebutkan, bahwa bergegasnya Nabi SAW masuk ke dalam rumah

karena urusan zakat, yang ingin beliau salurkan pada waktunya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang diisyffatkan Ibnu

Baththal ini tersambung dengan hadits Uqbah sebagaimana yang telah

dikemukakan secara jelas pada pembahasan tentang zakat, karena di

sana Imam Bukhari meriwayatkannya dengan sanad yang disebutkan
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di sini, dan telah dikemukakan juga pada pembahasan tentang shalat

jamaah.

Imam Bukhari mencantumkan judul ini dengan redaksi,

"Kaxena suatu keperluan atau suatu maksud", karena konteksnya

memang menunjukkan unfirk ke,perluan kttusus tersebut. Hal ini

mengindikasikan bahwa berjalannya beliau yang tidak disertai dengan

keperluan serupa itu adalah seperti biasanya. Karena itulah para

sahabat pun kaget dengan sikap Nabi yang tergesa-gesa. Selain itu, ini

menunjulftan bahwa berjalannya beliau saat itu tidak seperti biasanya.

Kesimpulan dari judul tersebut, tergesa-gesa dalam berjalan karena

suatu keperluan adalah tidak dilarang, lain halnya jika disengaja tanpa

suatu keperluan.

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan riwayat pada pembatrasan

tentang meminta izin dengan sanad yarrg mursal,bahwa berjalannya

Nabi SAW adalah berjalan yang sigap, tidak seperti orang yang lemah

ataupun malas. Ia juga meriwayatk arr, ,J'PJ,r:;ir e Ll * i.l oS

*at ,t' L"tt ,*"jt'u fr.i'$ (Ibnu Umarialannya cepat, dan dia

berlrata, "Itu menjauhkan dari kebinasaan dan mempercepat kepada

keperluan.") Yalrrg lainnya berkata, "Dengan begitu bisa menyibukkan

pandangan dari melihat sesuatu yang tidak layak dilihat."

Ibnu Al Arabi berkata, 'tserjalan sesuai dengan kebutuhan

adalah sunnah, baik cepat maupun lambat, tidak dibuat-buat dan tidak

tergesa-gesa."

37. Dipan/Tempat Tidur

F3 *l; h' ,l* I' J?t ok |av qr" ilr & -4G *
L,ar AL*,Mt ;r'4 ;+,f't ;/, A:t 

"G
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.rrl' k:6 :i,f".G;rii'of i:fu

6276. Dari Aisyah RA, "Rasulullah SAW pernah shalat di
tengah tempat tidur, sementara aku berbaring di antara beliau dan

kiblat. Ketika aku ada keperluan, aku enggan untuk bangun karena

akan berada di arah kiblatnya, maka aku pun bergeser perlahan-

lahan."

Keterangan Hadits:

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah. Ibnu
Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya membuat tempat

tidur, tidur di atas tempat tidur, dan tidurnya wanita di depan

suaminya."

Ibnu At-Tin berkata, "Redaksi yang disebutkan dalam hadits

rni, ;-Pt'L71, sedangkan kami membacanya dengan harakat sulrun

padasin (yakni 
'gi.-

Namun yang biasa digunakan dalam bahasa adalah dengan

harakatfathah (yalai 6r.Ar-Raghib berkata, "lFJr 'r ',:J (tengah

sesuatu), disebutkan dengan harakat fathah untuk sesuatu yang

bersambung sebagai safu kesatuan, misalnya "t+3 ", ',,J 
Oagran

tengahnya keras). Dan disebutkan juga dengan harkat sulcun untuk
sesuatu yang terpisah dalam dua bagian, misalnya iflr U': (di tengah

orang-orang)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini yang menguatkan riwayat
dengan harakat fathah, namun boleh juga dengan harakat suleun.

Alasan dicantumkarulya judul ini, judul sebelumnya dan judul
setelatrnya pada pembatrasan tentang minta izin, karena minta izin
berkonsekuensi masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, Imam
Bukhari menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan rumatr.
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38. Orang yang Disediakan Bantal

|*6t- #,| l' #,;;-t.cL/tl:r;b;,;1.i,o
i,tu 4: t ;?i ,JG d* oj? !9 r\G tl:r, ;* U

?rr J-; ,$t';:i $:"; t;e i l' # e *:) 4 .li;;
fi'n i;r:, J'4G,"*|yi csro'p'i ;" p:, *L
:). Ju; .qt ,* i;r;ttt yrwi f'r\i "b';t 

. ,:,-b).t^:P

l* 'iu ..i,r J;, ( ,lrii er(: -^{x H, ,Sr u'eti5:- cf
otr:,"ii .C-.'iu .i'r J;, ( 'li .C., :Ju .lnt Jt*, [ 'Lij

/ / , - - ct 
t 

a ,

?'* v 'iuj .ir J'J1, ( 'li .?;* ub\'iu ."i,r 
'J'r-., 

c-

.gi"utt: i;;V '77t'Pz ';it; i* o'Y

6277. Ishak menceritakan kepada kmi, Khalid me'nceritakan

kepada kami. Abdullatr bin Muhammad menceritakan kepadaku, Amr

bin Aun menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada

kami dari khalid, dari Abu Qilabatr, dia berkata: Abu Al Malih

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku pernah masuk bersama

ayahmu, Zatd menernui Abdullatr bin Amr, dia kemudian

menceritakan kepada kami bahwa ftondisi) puasaku diceritakan

kepada Nabi SAW, maka beliau pun masuk ke tempatku, lalu aku

sodorkan unttrk beliau sebuatr bantal dari kulit yang berisikan serabut,

namun beliau duduk di atas tanatr sehingga bantal itu berada di antara

aku dan beliau. Beliau kernudian bersabda kepadaku, "Apakah tidak

culatp bagimu (berpuasa) tiga hari setiap bulan?" Aku menjawab,

"Wahai Rasulullatr." Beliau bersabda, "Lima (hari)." Aku berkata,

"Wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *Tujuh (hari))' Aku berkata,

"Walrai Rasulullatr." Beliau bersabda, " s embilan (hari) )' Aku berkata,
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"Wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *sebelas hai." Aku berkat4

"Wahai Rasulullah." Beliau bersabda *Tidak ada puasa yang

melebihi puasa Daud, yaitu setengah masa, sehari puasa dan sehari

berbuka."

'# eG|* {;i'*'#'* r"i- ti::.L'i; i,'*- tl'L
'* i:;l'*'* ts:* {.}t ; 6 t-:) ?tilt 0., lf; 15b

,it*,;k, ji'r,.-ir ;t'v,7*,tt J'*';i i,SG - ,t;\

u-t:Jveuili:Jui .,tl,\Ut €j J* .W E3'tt;i:i
- \i:*'^*-1 us e$?r'ea e.;{t :SG .a;'rAt J,i

9r*-.-:. &\t i.)Ci qlt |&oK'rlt |& ,-fi -^r:-* Uy
'€ -*t'A3l -(rt? 4- s6'i.,ilr 'u *r ia\t "b l;',
,!r; 

^;tt 
\b ok ,rS -)y* it *- t2uStt )t:r)t +t}

* :\'* J\ C :Jw .(d\i1 ;itri) :Jts .e-;{i.$yS1tt17

.*3 ;s \t,)* yt {;r'u tiL;'$'),,:!'ftA- LStt

6278. Yatrya tini laifar menceritakan kepada kami, Yazid

menceritakan kepada kami dari Syr'bah, dari Mughirah, dari Ibrahim,

dari Alqamatr batrwa dia datang ke Syam. Abu Al Walid menceritakan

kepada kami, Syu'batr menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari

Ibratrim Ibrahim, dia berkata, "Alqamatr pergi ke Syam, lalu ia datang

ke masjid kemudian shalat dua rakaat, lalu berdoa, 'Ya Allatr,

anugerahilah aku seorang teman duduk'. Lalu dia duduk (di majlis)

Abu Ad-Darda'. Setelah itu Abu Ad-Darda' bertanya, 'Dari kalangan

mana kamu?' Ia menjawab, 'Dari penduduk Kufatr'. Abu Ad-Darda'

berkata, 'Bukankah di antara kalian ada pemegang rahasia yang tidak

I

I

i
I
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diketatrui oleh orang lain selainnya? 
-maksudnya 

Hudzaifah-,
Bukankah ada di antara kalian 

-xf4u 
pemah ada di antara kalian-,

orang yang dilindungr Allah dari syetan melalui lisan Rasul-Nya

SAW? 
-maksudnya 

Ammar- dan bukankah di antara kalian ada

sang pemegang siwak dan bantal? 
-maksudnya 

Ibnu Mas'ud-.
Bagaimana Abdullah mernbaca ayat,"Wallaili idzaa yaghsyaa? (Demi

malam apabila menutupi [cahaya siangJ)".' Ia menjawab,

'Wadzdzalrari wal untsaa (Dan laki-laki dan perempuan)'. Abu Ad-

Darda' berkata, 'Orang-orang masih tetap begitu sampai-sampai

mereka meragukanku, padatral saya sungguh telah mendengarnya dari

Rasulullatr SAW'."

Keteranean lladits:

(Bab Orang yang Disediakan Bantal\ Maksudnya, benda yang

biasa digunakan untuk pengganjal kepala, dan terkadang juga

digunakan untuk berbaring.

'O*\rill- Ttsnaq menceritakan kepada kami) Dia adalah lbnu

Syahin Al Wasithi, sedangkan Khalid adalatr gurunya, dia adalah lbnu

Abdullah Ath-Thatrhan.

P U. i' ip d"oi @bdultah bin Muhammad menceritalan

lcepada kami). Dia adalah Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi,
sedangkan Amr bin Aun termasuk guru Imam Bukhari. Dia telatr

meriwayatkan darinya pada pembahasan tentang shalat dan

pembahasan lainnya tanpa perantara. Adapun gunlnya, adalatr Ath-

Thahhan yang telatr disebutkan, sedangkan gurunya Khalid adalah

Ibnu Mihran Al Hadzdza'. Imam Bukhari telatr menempatkarurya

dalam sanad kedua ini dalam satu tingkatan. Hadits ini telatr

disebutkan sebelumnya dari Ishaq bin Syahin dengan sanad ini pada

pembatrasan tentang shalat. Sernentara pembahasan tentang matan-nya
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telatr disebutkan pada pembahasan tentang puasa. Penulis

menyebutkan hadits tersebut di sini berdasarkan redaksi Amrbin Aun.

# tf d$ (Abu Malih mengabarknn kepadaht). Abu Malih

bernama Amir, ada juga yang berpendapat bahwa dia bernama Znd

bin Usamah Al Hudzali.
.i.;.-a-:|*i '* 'et $aya masuk bersama ayahmu, Zaid).ln

adalah pembicaraan yang diaratrkan kepada Abu Qilabah. Ia bernama

asli Abdullah bin Zaid dan saya belum melihat ada yang menyebut

nama Zaid kecuali dalam hadits ini. Dia adalah lbnu Amr. Ada juga

yang berpendapat batrwa dia adalatr Ibnu Amir bin Natil bin Malik bin

tlbaid Al Jurmi.

i'rr:t'cjL ?iti (Lalu saya sodorkan untuk beliau sebuah

bantal). A1 Muhallab berkata, "Hadits ini menunjul&an anjuran

menghormati orang yang tua, dan bolehnya orang besar mengunjungi

muridnya dan mengajarkan di rumatrnya tentang masalah agama yang

dibutuhkannya. Selain itu, lebih mengutamakan sikap rendah hati dan

memantapkan jiwa, serta menolak penghormatan selama hal itu tidak

menyinggung orang yang memberikannya."

* ,y. *;-e|l,.t- ganya bin Ja'far rnenceritakan kepada

kami). Dia adalatr Al Baikandi. Yazid adalatr Ibnu Harun, Mughiratr

adalatr Ibnu Muqsim, dan lbrahim adalah An-Nakha'i. Hadits ini telatt

dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan Ammar.

14, 
€3":i 

(Anugerahilah alu seorang teman duduk).Dalam

riwayat Sulaiman bin Harb dari Syu'bah yang dicantumkan pada

pembahasan tentang keutamaan Ammar disebutkan dengan redaksi,

t dtb tl.)h (seorang teman dudukyang shalih). Demikian juga redaksi

yang terdapat pada mayoritas riwayat.

)t.it, ),,.Jrr+tb'&',-;]/tl (Bukankah di antara kalian ada

sang pemegang siwak dan bantal?). Dalam riwayat Al Kasymihani
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dicantumkan dengan kata !'lt 
"ujlt. 

Maksudnya, Ibnu Mas'ud pernah

me,nangani urusan siwak dan bantal Rasulullatr SAW. Bentuk

pelayanannya kepada beliau dalam hal ini adalatr dengan memperbaiki

dan sebagainya. Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan

tentang keutamaan dengan tarnbahan, i'r-il;Jlt (Dan tempat bersuci).

Telah dikemukakan sanggatran terhadap Ad-Dawudi yang menyatakan

batrwa maksudnya adalatr bafiwa Ibnu Mas'ud tidak memiliki apa-apa

selain ketiga hal ini (yalari siwak, bantal dan tempat bersuci) di masa

Nabi SAW

Di sini Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, Ibnu Mas'ud tidak

memiliki barang selain kedua barang itu (yakni siwak dan bantal), dan

bahwa itu pun diberikan oleh Nabi SAW kepadanya."

Namun, bukan itu yang dimaksud oleh Abu Ad-Darda',

bahkan susunan redaksi yang diungkapkannya mengindikasikan

bahwa dia hendak memberikan kriteria kepada setiap sahabat dengan

sesuatu yang menjadi ciri l*rasnya sehingga membedakannya dari

sahabat lainnya. Pernyataan yang dikemukakan oleh Ad-Dawudi di

sana dan yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin di sini adalalt

pemberian kriteria yang meminimkannya, padatral itu adalah kondisi

mayoritas para sahabat yang terhormat pada masa Rasulullatr SAW.

&-j ir-l il ,'&',jJli (Bukankah ada di antara kalian, atau

pernah ada di antara kalian). Ini adalatr keraguan dari Syu'bah. Isra'il

meriwayatkannya dari Mughiratr dengan redaksi, &t (Oo" di antara

kalian), maksudnya yang dicantumkan pada pembahasan tentang

keutamaan Ammar. Abu Awanah meriwayatkannya dari Mughirah

dengan redaksi, $lj *-i 1i l,lpakah tidak ada di antara kalian).

Haditsnya disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Ibnu

Mas'ud.

,3b \*-tgtiii:Jr 
'u pt *7n, ,P Lyt) gLJ. rt" hr 6ir;(siir

(Orang yang dilindungi AUah dari syetan melalui lisan Rasul-Nya
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sAyt/? 
-mal<sudnya 

Ammar-). Dalam riwayat Isra'il disebutkan

dengan redaksi, l6i3-Jr i,+ ilt ij1i 
"ih 

(Orang yang Allah lindungi

dari syetan), maksudnya adalah melalui lisan Rasul-Ny?' D31am

riwayat Abu Awanah disebutkan dengan redaksi, qi ,S;lt'JJ-'fit-'J

p(*Jr 4 (Tidak adakah di antara kalian orang yang telah dilindungi

dari syetan). Penjelasan tentang maksudnya telah dipaparkan dalam

pembahasan tentang keutamaan. Kemungkinan juga mengisyaratkan

kepada riwayat dari Ammar jika memang benar, karena Ath-

Thabarani meriwayatkan dari jalur Al Hasan Al Bashri, dia berkata,

iit*j ,Glii 4, Pi *X',& l' J?i €'Ai'i ,J:tr')t:& i,,tr

ii*i ,*16 ,U\r::k,p irri#,lr c.gtt 
,U. 

(Ammar berlcata, "Alat

bersama Rasulullah sAW pernah berkelahi dengan jin dan manusia.

Beliau mengutusht ke sumur Badar, lalu alru beriumpa dengan syetan

dalam wujud manusia, ia kemudian menyeranglat maka alat pun

m eny er ang dan m engal ahlcanny a - " )
Namun di dalam Sanad-nya terdapat Al Hakam bin Athiyyah

yang kredibilitasnya masih diperdebatkan, dan Al Hasan sendiri tidak

pernatr mendengar dari Ammar.

39. Tidur Siang setelah Jum'at

,,, ?.,t, a,._. 'W& ,Ju *-.,,; rb f... 4r^e.Jl Jr, U;-LijJ L .

6279. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Dulu kami tidur

siang dan makan siang setelah JutrI'at ...."
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Keteransan lladits:

(Bab tidur siang setelah jum'at). Maksudnya, setelah shalat

Jum'at, yaitu tidur di tengah hari sekitar saat tergelincirnya matatrari,

baik sebelum mupun setelahnya.

Ibnu Majatr dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadits

Ibnu Mas'ud secara marfiti #lJt ?g &t,t$urt(dl e* db t't$",\

$Au (Bantulah puasa siang hari dengan sahur dan qiyamul lail

[shalat malamJ dengan tidur siang). Namun, di dalam Sanad-rrya

terdapat Zanr'ah bin Shalih, yang dituduh lemah. Penjelasan hadits

Sahal yang disebutkan dalam bab ini telatr dipaparkan di akhir

pernbahasan tentang Jum' at.

Hadits ini mengisyaratkan bahwa tidur siang adalah kebiasaan

mereka setiap hari. Hadits yang mernerintahkan tidur siang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam krtab Al Mu jam Al Ausath

dari hadits Anas secara marfu', )S 1 *#t'of ,t (Tidur sianglah

kalian, karena sesungguhnya syetan-syetan tidak tidur siang). Namun,

di dalam Sanad-nya ada Katsir bin Marwan, yang riwayatnya

ditinggalkan. Suffan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitab Jami'-
nya dari hadits Khawwat bin Jubair RA secara mauquf, dia berkata, iJ,,{j,r}Ti ,,Ojje'i;- -,:rlr ,"Otf :6t Jl:1 (Tidur pagi hari adalah

menghapuskan [rezeki, lcesempatanJ tidur tengah hari adalah fitrah,
dan tidur sore hari adalah menimbulkan kemarahan fiinglungJ).
Sanad-nya shahih.

40. Tidur Siang di Masjid

't:ls,7ti 
€)'n ilt,;i?t;p,ok 6:Jtt p i ,!* *

'c- ;. *j ;vi" & it J;ri* .W, \Fr:' $1,y)L'A rk
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tg-J',:-l il ,Jui ,4t eW 9;'f, i:,t1-r' ,A? 
^+u

iL-fr .Lsy"E'e,t?,G+tli.i'; &.:,i os |ju"
J- :Ju; ,ii .'ri Gi'y;t :ttr}).*, iv \t ,)* lt J?,
& i|ht ,p lnt Jyrit;'\l:, )-,*Jt G.'r^ iyt ,';,,
y, J';1'$;- ,lotj f.AG * * ijr,, i* n;,+U;i
.7tj (:i ,7tj (t cla'fi ew; *j $L ir' ,P

6280. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Tidak ada sebutan

yang lebih disukai Ali daripada Abu Turab. Ia sangat senang ketika
dipanggil dengan sebutan itu. (Suatu ketika) Rasulullatr SAW datang

ke rumah Fathimah AS, namun beliau tidak menemukan Ali di rumah,
maka beliau pun bertanya, 'Mana anak pamanmu itu?' Fathimatr
menjawab, 'Tadi ada sesuatu antara aku dan dia, lantas dia marah
padaku, terus dia keluar, jadi tidak tidur siang di tempatku'.
Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada seseorang, 'Carilah, di
mana dia'. (Setelah mencarinya) orang itu datang, lalu berkat4
'Wahai Rasulullah, dia ada di masjid, sedang tidur'. Rasulullah SAW
kemudian datang, sedangkan Ali tengah berbaring, dengan kondisi
sorban terjatuh dari sisi tubuhnya sehingga terkena debu. Kemudian
Rasulullah SAW merrbersihkan debu darinya lalu bersabd4
'Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab'."

Keterangan lladits:

(Bab tidur siang di masjid). Pada bab ini, Imam Bukhari
menyebutkan hadits Ali yang menceritakan sebab dia dijuluki Abu
Turab. Hadits ini telah dikemukakan di bagian-bagian akhir
pembahasan tentang adab. Maksud pencantumannya di sini karena

hadits ini mengandung perkataan Fathimair., €*'#-'rB |{fr ,ttlt
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(Lantas dia marah padala4 terus dia l<eluar, jadi tidak tidur siang di

tempatlat).

't-i.tt.vLJt, ,f 't- (Dia ada di masjid, sedang tidur). N
Muhallab berkat4 "Ini menunjukkan bolehnya tidur di masjid."

Sedangkan yang lain berpendapat sebaliknya, karena itulatr yang

tersirat dari konteks kisatr ini.

41. Orang yang Mengunjungi Suatu Kaum lalu Tidur Siang di
Tempat Mereka

}u' ,p "'e.*uk 
iltoli:L?or *ar#Y; itV

,b',;;'?v tip :,so . $, i; * t^+ J:*li, &:, *,
'L-ZG d ,rr'r'ro 6 ^Z*" ,*t 9? a'oiei *: #\t
'of 

AL.;,'tl iugt ,xc';';t'ft, fu ilo .*6 *:'eL e
'*'-b dbi:Jti l1\tu)3 a *'; e',F-

6281. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Tsumamah menceritakan kepadaku dari Abu Tsumamah,

dari Anas RA bahwa Ummu Sulaim menghamparkan tikar kulit untuk

Nabi SAW, lalu beliau pun tidur siang di tempatnya di atas tikar

tersebut. Anas berkata, "Ketika Nabi SAW tidur, dia menganrbil

keringat dan rambut beliau lalu mengumpulkannya di dalam sebuatr

botol, lalu mengumpulkannya pada wewangan sementara beliau

sedang tidur." Dia (Tsumamatl) berkata, "Ketika Anas bin Malik

hampir meninggal, dia berwasiat kepadaku agar ditalnbahkan pada

l

246 - FATITUL BAARI



hanuth-nyat drri wewangian tersebut. Maka (wewangian itu pun)

ditambahkan pada h anut h -ny a."

,* ii,r j; lnt Jt-, ;,:k :Jv ^-?nt et ,;.uy i it'*
-'^-',;A uAe ?rl;'tt & J*,ti:q J\;; t;1';-'i

it J't-, ?13 ,l:rut J;';;i -*Ut'; i;i'.;J Us')

oF; l' ,ti eir? * r*f ,it n ;rl :Jur tl' ii;
,ri-,\i & )'rilt Sp :Js'rl g.\i J" rttf ;.1t ti gi
*|'&33 ,G.$ :#i ,#tf ]i,r L3i :Lfi -'aa4',t::;.
jl1 :Js t"\r ,1r:"i (-'dEyhi-r1 ,',i!" ,i!L5- t;?,t i Q*
Grf r.trtr;; U {3}lt,W eit? pr*f ei'u
,#-tf ]i,r 7\t:i)!, -r'-\i ,p ):j:)t'y'rt- r;\i J'
'* 

"*r5 
,U1t; ttrlj'-)t i,{'} .:;:t\i'U *:i :)u ."rg

'.Ab -Ht u'C? b 6):'

6282, 6283.Dari Anas O* ,r* RA, dia berkata: Apabila

Rasulullatr SAW pergi ke Quba', beliau masuk ke tempat Ummu

Haram binti Milhan, lalu dia menjamunya -dia adalah istrinya

Ubadah bin Ash-Shamit-. Pada suatu hari beliau datang, lalu dia

menjamunya, kemudian Rasulullah SAW tidur, lantas beliau bangun

sambil tertawa. Ummu Haram berkata, "Maka aku berkata, 'Apa yang

membuafinu tertaw4 watrai Rasulullah?' Beliau menjawab,

'Ditampaklran l<epadalu orang-orang dari umatlu yang berperang di

I Hanuth adalah racikan wewangian untuk mayat.
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jalan Allah, mereka mengarungi permukaan laut ini sebagai para raja

di atas tahta-tahta '. 
-4fxg 

beliau bersabda, 'Seperti para raja di atas

tahtalahta. Ishaq ragu'.- Maka aku berkata, 'Berdoalatr kepada

Allah agar menjadikanku termasuk mereka'. Beliau pun berdo4

kemudian meletakkan kembali kepalanya lalu tidur, lalu beliau

bangun sarrbil tertawa, maka aku berkata, 'Apa yang membuatnu

tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab,'Ditampaklwn
lrepadalru orang-orang dari umatlru yang berperang di jalan Allah,

merelm mengarungi permukaan laut ini sebagai para raja di atas

tahta-tahta'. 
-n[as 

seperti para raja di atas tahtatahta-. Aku

berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka'. Beliau

bersabd4 'Engkau termasuk merelw yang pertama'."

Kernudian dia mengarungi lautan pada masa Muawiyatr, lalu ia

terjatuh dari hewan tunggannya saat keluar dari laut dan meninggal.

Keterangan Hadits:

Pada bab ini Imam Bulfiari menyebutkan dua buah hadits,

salah satunya adalah kisah Ummu Sulaim mengenai keringat.

f:* 7l'oi g"nwa (Jmmu Sulaim). Secara zhahir, sanad-nya

mursal, karena Tsumamah tidak pernah berjumpa dengan nenek

ayalrnya, Ummu Sulaim, yakni Ibunya Anas, namun di akhir hadits ini

disebutkan, Ulr;*tt, irijr *{r; 
'i.';t'*, t i (Ketika Anas bin Malik

hampir meninggal, dia berwasiat lcepadalat). Ini menunjukkan bahwa

Tsumamatr menisbatkannya kepada Anas, jadi ini tidak mursal, dan

tidak dari Musnad Ummu Sulaim, tapi dari Musnad Anas. Al Ismaili

meriwayatkan dari riwayat Muhamamd bin Al Mutsann4 dari

Muhammad bin Abdillah Al Anshari, dalam riwayatnya dia

mengatakan dari Tsumamah, dari Anas, lU'n i ift\t 4lpt'ol
P?t ,*',yt;@"t-o Nabi SAW pernah datang ke tempat (Jmmu

Sulaim) lalu disebutkan haditsnya. Imam Muslim meriwayatkan
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makna hadits ini dari riwayat Tsabit, dari riwayat Ishaq bin Abi
Thalhah dan dari riwayat Abu Qilabalr, semuanya dari Anas. Dalam

hadits Muslim dari riwayat Abu Qlabah disebutkan: Dari Anas, dari

Ununu Sulaim. Ini mengindikasikan batrwa Anas mendapatkannya

dari ibunya.

6:r--:e|bi (tot" beliau pun tidur siang di tempatnya). Dalam

riwayat Ishaq bin Abi Thdhah dari Anas yang diriwayatkan Muslim

disebutkan , t44l j e iW {-'f '*. ,yujpt *lu a* u"3r 3ti

-i1ger$ ,o?'rry'€,,;w ,W|p li€rtiiw ,l.i|Ai (Nabi sAW

pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim, lalu beliau tidur di atas

tempat tidurnya, sedangkan Ummu Sulaim tidak di situ. Kemudian
pada suatu hari beliau datang lalu tidur siang di tempatnya. Lalu
Ummu Sulaim datang dan beliau telah berkeringat hingga

keringatnya mengumpul). Sedangkan dalam riwayat Abu Qilabah
disebutkan, !:jt X ,.,5, ,*'M ,6";.'i',^:$ ,a:+ ,W W.U-t?
(Beliau pernah mendatanginya lalu tidur siang di tempatnya. Ia lalu
menghamparlun tikar lailit untuk beliau, lantas beliau tidur siang di
atas tilrar itu, dan saat itu beliau banyak mengeluarkan keringat).

,:)i:)Li G'riW ,9,j s g?'U ol.tet pia mengambil keringat

dan rambut beliau lalu mengumpulkannya di dalam sebuah botot).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, ;-!:ri d. (Ot dalam botol-botol)

dan tidak menyebutkan rambut. Penyebutan rarnbut dalam kisatr ini
terasa janggal. Sebagian orang memperkirakan bahwa itu dari rarnbut

beliau yang rontok ketika turun dari hewan tunggangannya. Kemudian

saya (Ibnu Hajar) mendapati apa yang menghilangkan kesamaran ini
dalam riwayat Muhammad bin Sa'ad, karena dia meriwayatkan

dengan sanadyangshahih dmtTsabit, dari Anas, ,-{r}u SA n$'tti
,t4U \r1ut6i,d,l if yr&6:frciJ, l'bl ,&.ip',* tJ'tu,
G-ALt '.t|i;i ,*.e,t* -W)4-oei,ill,if 'ci6 lootwo

!

L
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ketika Nabi SAW mencahtr rambutnya di Mina, Abu Thalhah

mengambil rambut beliau lalu memberikannya kepada Ummu Sulaim,

lalu Ummu Sulaim menempatkannya di dalam minyak wanginya.

Ummu Sulaim berkata, "Beliau pernah datang, lalu tidur siang di
tempatht di atas tilcar htlit, malm alu mengumpulkan

keingat[nyaJ.")

Dari riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa Ummu Sulaim

mengambil keringat beliau ketika beliau tidur siang itu, lalu

menyatukannya dengan rarnbut beliau yang sudatr ada padanya. Hal

ini bukan berarti dia menganrbil rarnbut beliau ketika beliau sedang

tidur. Dari riwayat ini juga dapat disimpulkan, bahwa kisah tersebut

terjadi setelah haji Wada', karena Nabi SAW me,ncukur rarnbutnya di

Minapada saat haji Wada'.

tLl d (Dalam wewangian). Maksudnya adalah campuran

minyak wangr. Di dalam kttab An-Nihayah disebutkan, maksudnya

adalah minyak wangl yang dikenal, yaitu yang dicampurkan dengan

minyak wang lainnya. Dalam riwayat Al Hasan bin Suffan

disebutkan, t7? ef$ f (Kemuafan ditempatknn di dalam minyak

wanginya). Dalam riwayat Tsabit yang diriwayatkan Imam Muslim

disebutkan, ;t'ci+j ,Of u+ Jvi *t *otru, 4b'4t qxb ,ys
r'ibLl,s/lr r.ii 6,f1, ?t U,,Sui W,0,# OVt 

"*',:ll!ti,i:':)w.
-ju' ,-*t'u it v* e'rt;;t ,uiV r.ii :iiri (Nabi sAW mauk ke

tempat lrami lalu tidur siang di tempat lcnmi, lalu beliau berkeringat.

Kemudian ibulu datang dengan mernbawa sebuah botol, lalu
mengumpulkan keringat itu di dalam botol tersebut. Kemudian beliau

bangun lalu berlrata, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau

lalatlran ini?" Ia menjawab, "fni keringatmu. Kami menempatkannya

di dalam minyak wangi kami." Itu adalah minyak wangi yang paling
wangi). i
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Dalam riwayat Ishaq bin Abi Thalhatr disebutkan, 'geli'0'

,oi-!.i e. i:fta,'o ft ;ttsl',-";,.;i "d;r!,W:#''*{i{i,il ry *'e*
*i ;Jii $tkJ.l*ity *j,uri rffi t iSui o'6rd (Betiau

berkeringat, lalu keringatnya itu mengumpul di atas tikar latlit. Maka

dia [ummu sulaimJ membuka keranjang perknknsnya, lalu mengelap

lreringat itu, kemudian memerasnya lce dalam botol-botol. Kemudian

beliau terjaga lalu berlata, "Apa yang sedang engkau lalatlan?" Ia

menjawab, "Kami mengharapftnn keberftnhan untuk anak-anak

lami." Beliau bersabda, "Engkau benar.')- Serneltara dalam riwayat

Abu Qilabah disebutkan, ,Sui ,-)-!i'i *' e 'rir#t'n* gr'oui(i

,# y.U\ii ,:o-37 'i-iri t'ii ri (Maka ia [ommu SulaimJ

mengumpulkan keringat beliau, lalu drtempatlannya dalam minyak

wangt dan botol-botol. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" Ia
menj awab, " Keringatmu. Alu campurkan p ada minyak w angilat " )

Dari riwayat-riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa Nabi SAW

menanyakan tentang apa yang diperbuat oleh Ummu Sulaim dan

beliau membenarkannya. Tidak ada konhadiksi antara perkataanny4

bahwa ia mengumpulkannya untuk minyak wanginya, dengan

perkataanya untuk mencari keberkahan. Bahkan dia melalrukan itu

untuk kedua tujuan tersebut.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang

besar boleh tidur di rumatr-rumah kenalannya, karena hal itu bisa

melanggengan kecintaan dan kasih sayang. Hadits ini juga

menunjukkan sucinya rambut dan keringat manusia."

Yang lain berkata, "Tidak ada yang mengindikasikan

demikian, karena ini merupakan ketfiususan Nabi SAW. Dalil yang

menunjukkan hal itu cukup kuat. Apalagi jika ada dalil yang

menunjukkan tidak sucinya rambut dan keringat manusia."

Hadits kedua adalatr hadits Ummu Haram binti Milhan,

saudara perempuan Ummu Sulaim.

FATHUL BAARI - 25I



:4 ar.|;i tit(Apabila beliau pergi ke Quba). Tidak seorang

pnn dari para periwayat kitab Al Muwaththa' yang menyebutkan

tanrbahan ini, kecuali Ibnu Wahab

lrt''7| lUmmu Haram).Dia adalah bibinya Anas (saudara

perempuari ibunya). Dia bernama Ar-Rumaisha', sedangkan nilma

Ummu Sulaim adalah Al Ghumaisha'.

Iyadh berkata, "Ada juga yang berpendapat sebaliknya."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Al Ghumaisha' dan Ar-Rumaisha'

adalah Ummu Sulaim.'

Pendapat ini ditolak oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Abu

Daud dengan sanad shahih dari Atha' bin Yasar, dari Ar-Rumaisha',

saudara perempuan Ummu Sulaim, lalu disebutkan hadits yang serupa

hadits pada bab ini. Disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dari jalur

Ad-Darawardi, dari Abu Thuwalah, dari Anas, 'Pi * Xrt ,p o.$bf

,ft lle ,s;:,tL1 ,9r;4 * *. Gb?t'&t @ahwa Nabi SAW pernah
)t

meletalrkan kepalanya di rumah Binti Milhan, salah seorang bibi
Anas). Makna ramash dm ghamash tidak jauh berbeda, yaitu

berkumpulnya kotoran di ujung mata dan pada bulu mata. Ada juga

yang berpendapat batrwa itu adalah lebamya mata dan jarangnya bulu

alis. Hadits ini telatr dikemukakan di awal pembatrasan tentang jihad

di beberapa tempat.

Ada perbedaan pandangan mengenai status surnber hadits

Anas ini. Sebagian orang menjadikannya dari Musnad Anas, dan ada

juga yang menjadikannya dai Musnad Ummu Haram. Yang be'nar,

bagan awalnya dinukil dat'. Musnad Anas, sedangkan kisatr tidurnya

Nabi SAW dinukil dari Musnad Ummu Haram, karena Anas

menyandarkan kisatr tidur itu kepadanya. Selain itu, di pertengatran

riwayatnya juga disebutk an, ftlkfi-ui,i|t r):;) ['tiii,'c.l'6 1to

[Ummu HaramJ berlcata, "Maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa

yang metnbuatmu tertawa'?') Penjelasan tentang orang yang
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menceritakan ini dari Anas dari Ummu Haram telatr dipaparkan dalam

bab berdoa dengan jihad, mmun dengan membuang bagian awal

hadits ini, dan dimulai dai, y:i',H Pt *V il, & l' J?: U$"'Y

(Rasulullah SAW bangun dari tidurnya). Telatr dikemukakan juga

pada bab mengarungi lautan, dari jalur Muhammad bin Yahya bin

Habban, dari Anas, io' ,r,; u"3r iri ,#?t'*t a6+ q.{r'l ,*,n
'hit; ',6 W. ,i 6T-iti P:, * ((Immu Haram binti Milhan, saudara

perempuan Ummu Sulaim, menceritalan kepadaku bahwa pada suatu

hari Nabi SAW tidur siang di rumahnya, lalu beliau bangun).

f.+t'r t1 g;.istb'r*"5.c,Ji,9j.(Dia adalah istrinya Ubadah bin

Ash-Shamir). Secara zhahir menunjukkan bahwa saat itu dia sebagai

istri Ubadah. Telah disebutkan dalam bab berperangnya wanita di laut,

hadits yang berasal dari Abu Thuwalah, dari Anas, dia berkata, ,P3
otJ+ fi.\ ,P &, *b t' ,p 'nht lNaOi SAW masuk ke tempat Binti

Mithan) lalu disebutkan haditsnya hingga redaksi, 'o;;ub'er\F

*Ut (Latu dia meniknh dengan Ubadah bin Ash-Shamit). Selain itu,

telatr dikemukakan pada bab mengarungi lautan, hadits yang berasal

dari jalur Muhammad bin Yahyabin Habban, dari Anas, il# ere\"
):l:t j\W|atd (Lalu Wadah menil<ah dengannya, kemudian keluar

b er s amany a menuj u p eran g).

Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutk*, iifi, V'tt:e
'r...-.r;. (Yang nantinya dinitrahi oteh Wadah). Penjelasan tentang

penyesuaian riwayat-riwayat ini telatr dipaparkan dalam bab

berperangnya wanita di laut, dan batrwa yang dimaksud dengan

redaksi pada bab ini, gati-J r i.iSr$'*; U'& t (Dia adalah istrinya

Wadah bin Ash-Shamit) merupakan berita yang menunjuklcan

statusnya setelah itu. hilah yang dijadikan sandaran oleh An-Nawawi
dan yang lain untuk mengikuti Iyadh.
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Dalam biografi Ummu Haram dari kitab Thabaqat lbni Sa'ad

disebutkan, bahwa dia pernah menjadi istri lJbadah, lalu melatrirkan

Muhammad, kemudian dinikahi Amr bin Qais bin ZaLd Al Anshari

An-Najjari, lalu melahirkan Qais dan Abdullah. Para ahli sejarah

sepakat bahwa Amr bin Qais ini gugur di medan Uhud. Demikian juga

yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa anaknya, Qais bin Amr bin

Qais, juga gugur di medan Uhud. Seandainya benar sebagaimana yang

dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad, berarti Muhammad itu seorang sahabat,

karena dia anaknya Llbadah sebelum berpisah dengan Ummu Haram.

Setelah itu Ummu Hararn menikah dengan ayatrrya Qais yang

kemudian gugur di medan llhud. Jadi, Muharnmad lebih tua daripada

Qais bin Amr. Namun ada yang berpendapat, bahwa Llbadah menamai

analcnya Muhammad pada masa jahiliyah sebagaimana banyak orang

lain yang dinamai dengan nama ini. Muhammad meninggal sebelum

keislaman kaum Anshar, karena ifu mereka tidak menyebutnya di

kalangan satrabat. Namun berita ini menjadi tidak jelas karena mereka

tidak menyinggung Muhammad bin Ubadah di antara orang-orang

yang memiliki nama ini sebelum Islam. Kemungkinan jawabannya

adalah, Ubadah menikahi Ummu Haram kemudian menceraikannya,

lalu Ummu Haram menikah dengan Amr bin Qais yang kemudian

gugur di medan l-lhud, lalu dia kembali kepada LIbadah.

Menurut hemat saya, masalahnya adalah kebalikan dari apa

yang dikemukakan di dalam h,rtab Ath-Tltabaqat, bahwa Amr bin Qais
lebih dulu menikatriny4 lalu ia melahirkan seorang anak, kemudian

Amr dan analary4 yakni Qais, gugur. Setelah itu dia menikatr dengan

Ilbadatr. Pada bab tentang perang Romawi telah dikemukakan tentang

tempat dimana Ummu Haram dan Ubadatr berperang, redaksinya dari

jalur Umair bin A1 Aswad, 'C-" Y-r\U'ft 4Ut;.iS+ ;rt 'fr

lt; il @:rrr ,P J'6 ,/? il'a,,1 (Bahwa ia menemui Wadah bin

Ash-Shamit yang saat itu sedang berada di pesisir Himsh, dan Ummu

Haram tuntt serta bersamanya. Umair berkata, "Ummu Haram
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menceritakttn kepada kami). Setelah itu disebutkan kisatr tidurnya

Nabi SAW.

J'i,Fn (Pada suatu hari beliau d.atang). Dalam riwayat Al

Qa'nabi dari Malik ada tambatran, u-(ili, (Kepadanya), diriwayatkan

oleh Abu Daud.

'^Li"ii (Lalu ia menjamunya). Sayatidak me'nemukan apa yang

disugutrkannya kepada beliau saat itu. Pada bab ajakan berjihad

disebutkan tanrbahan redaksi, 

";it 
*'*i (Dan ia membersihkan

kcpalanya). Penjelasarm)ra telah dipaparkan dalam pembatrasan

te,ntang adab.

'Jl;t * l' & !, 'S:Ftiti ltatu Rasututtah SAW tidur). Ada

tanrbahan redaksi dalam riwayat Al-Laits dari Yahya bin Sa'd yang

disebutkan pada pembahasan tentang jihad, ,* *-i ivi ltatu beliau

tidur di dekatlcu). Dalam riwayat Abu Thuwalah yang disebutkan

dalam pembahasan tentang jihad disebutkan, "*.36 (Lalu beliau

bersandar). Dalam riwayatnya dan juga riwayat Malik tidak ada

keterangan wakfu tidur tersebut. Yang lainnya menambahkan, bahwa

itu adalah waktu tidur siang, karena disebutkan dalam riwayat

Hammad bn Zatd dari Yahya bin Sa'ad yang disebutkan dalam

pembahasan tentang jihad, 4. d d'i lti '*i * \, oV nnt'i:1

(Bahwa pada suatu hari Nabi SAW tidur siang di rumahnya).

Disebutkan dalam riwayat Imarn Muslim dari jalur ini, !3r Ur;f

gl-+iLJ6 Pj * to' .* (Nabi SAW mendatangi kami, lalu beliau

tidur siang di tempat kami).Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad

dari jalnr Hammad bin Salamatr, dari Yahya disebutkan, i1t ):$)r$.
,F. ,t$'{-t iVb, ,k 6ait" Rasulullah SAW sedang tidur siang

di rumahhr). Selain itu, dalam riwayat Ahmad yang berasal dari
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Abdul Warits bin Sa'id, dari Yatrya disebutkan, JLiii Ary ia ltatu

beliau tidur atau tidur siang di tempatnya). Periwayat meriwayatkan

redaksi ini dengan ragu-ragu. Imam Bukhari telah mengisyaratkan

riwayat Yatrya bin Sa'id.

U;bi-'biH.,y f (KemuaUn beliau bangun sambil tertawa).

Sedangkan pada pembahasan tentang jihad disebutkan dengan redaksi,

'4;bi- #j @an beliau tertawa). Demikian juga redaksi mayoritas

riwayat yang telah saya sebutkan.

g?r*r-J-6 ,iriii (Maka saya berkata, "Apa yang membuatmu

tertawa?'). Dalam riwayat Hammad btn Zud yang diriwayatkan

Muslim disebutkan tambahan redaksi, o-,ilt'-:1 glr(Demi ayah dan

ibulru sebagai tebusannya). Sementara dalam riwayat Abu Thuwalatr

disebutkan,t!trib3 {.(MenSana engkau tertawa). Dalam riwayat Atha'

bin Yasar yang berasal dari Ar-Rumaisha' disebutk arr, '#i g*y j
r ,jr-i to--,,ti lH u;brt ,!, l?3 i-:uui ,w?t # u&i ,i!7bi-

(Kemudian beliau bangun sambil tertawa, sementara dia sedang

mencuci kepalanya, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa

engkau tertawa karena kepalalai" Beliau menjawab, "Tidak.")

Abu Daud meriwayatkan tanpa menyebutkan redaksi hadits,

bahkan mengalihkannya kepada riwayat Hammad bin Yasar, dia

berkata, "Ia terkadang menambah dan mengwangi." Diriwayatkan

juga oleh Abdtxrazzaq dari jalur Abu Daud, dari Atha' bin Yasar, ,.1[

i.j36'a1;y1not*, seorang wanita menceritakan kepadanya) lalu dia

menyebutkan redaksi haditsnya. Namun redaksinya melrunju}il<an

batrwa itu adalah kisatr lain selain kisah Urnmu Haram.

ir*|* tj-oi ,Jt',yrirJ :JG (Beliau meniawab,

" Ditampalrlran lrepadaleu orang-orang dari umatht yang berperang. ")

Dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan , ,pt'n fi,'U'*b ,iui
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(Beliau menjawab, "Aka talcjub terhadap suatu lcaum dari umatlat).

Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan , q4l',H Ji:" \l
(Diperlihatkan lrepadaht suatu knum dai umatht). hi
mengindikasikan bahwa tertawanya beliau karena takjub terhadap

mereka dan gembira karena melihat kedudukan yang tinggi pada

mereka.

g)t ,'b'€ oF;- (Merelra mengarungi permukaan laut ini).

Dalarn riwayat Al-Laits disebutkan dengan redaksi, t4t ti; olf;
'.#\i (Merekn mengarungi laut hijau inf). Sedangkan dalam riwayat

Harrrmad bin Zaid disebutkan dangan redaksi, 
't;$|t'#;-(Mereka

mengantngi lautan). Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalurnya

t-;lt'je3:*; (Merelw mengarungi permukaan /azr). Selain itu,

aA* riwayat Abu Thuwalatr disebutkan , !, W e'#\i HtiF;-
(Merelra mengarungi lautan hijau di jalan Allah).

Makna'g;itr uAaUn permukaan sesuatu. Al Khaththabi berkatq

'?ermukaan laut."

Al Ashma'i berkat4 "Tsabaj latlli syai'adalah bagian tengah

segala sesuatu."

Abu Ali berkata dalam klitab Amali, "Ada yang berpendapat

batrwa maksudnya adalah permukaanny4 ada juga yang berpendapat

maksudnya adalatt keluasannya, dan ada pula yang berpendapat

bahwa maksudnya adalah kedahsyatannya."

Abu Zaid berkata dalarn kitab Nawadir, "Tsabaj ar-rajul
artinya bagran tengah tubuh seseorang, ada juga yang berpendapat

batrwa maksudnya adalatr apa yang di antara kedua bahwrya."

Pendapat yang kuat adalah "permukaan laut" sebagaimana

yang dinyatakan dalam jalur periwayatan yang telatr saya isyaratkan.

Maksudnya, mereka menaiki perahu yang menganrngi permukaan
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laut, karena biasanya perahu berjalan di tengah laut, maka ada yang

me,ngatakan batrwa maksudnya adalatr tengatr lautan.

Sedangkan kata jnllti (hijau),menurut Al Karmani, ini adalah

sifat yang lazim unhrk laut.

Mungkin juga itu adalah ke}fiususan, karena laut mengandung

air asin dan tawar, maka kata hijau digunakan untuk mengldrususkan

maksud asin. fubih jauh Al Karmani berkata, '?ada Ndnyu, air tidak

berwama, lalu berubah menjadi hijau karema pertrbahan udara dan

semua unsur yang dapat me,rubahnya."

Yang lain berkata, 'Yang menrbatr tampilan wamannya adalatt

langlt."

Orang-orang kadang menyebut langit 9*g"l sebutan al

lrhadrhaa' (hijau) berdasarkan hadits, ,r:r}it ;;ti ljitja;jt *1t
(Langtt tidak menaungi dan daratan tidak menopang/mengangkat).

Orang Arab kadang menyebut hijau untuk setiap warna yang bukan

putih dan bukan merah. Seorang penyair mengatakan,

ef'r;'i*\i *t
Alat adalah si hiiau yang sudah dikenal

si lailit hiiau dai keturunan Arab

Maksudnya dia tidak merah seP€rti layaknya orang non-Arab.

Biasanya sebutan kulil meratr dimaksudkan urtuk setiap non Arab,

contohnya dalam sebuatr hadits, ,, -\il rpli A'ori. (Alat diutus

kepada yang berlaiit hitam dan yang berhiit merah).

,t\i ,* g fi (Sebagai para raia di atas tahtaiahta).

Demikian redaksi mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat Abu

Dzar disebutk-, gtli, dengan harakat dhammahdi al&ir.
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'Oo,:"yLfU,iili ,P $jf;t'b ,i'6 1l 6tou berliau berkata,

"seperti para raja di atas tahta-tahta. Ishaq ragu-ragu). Maksudnya

adalatr dalam riwayat yang berasal dari Anas. Sedangkan dalam

riwayat Al-Laits dan Hammad yang diisyaratkan sebelumnya

disebutkan,r'.c\i ,{t $aiii (Bagaitran para raja di atas tahtalahta)

tanpa tambatran redaksi lainnya. Selain itu, dalam riwayat Abu

Thuwalatr disebutkan,/E\i * )}il, $ 1S"p"rti para raja di atas

tahta-tahta) tanpa ada keraguan juga. Juga, dalam riwayat Ahmad dari

jalurnya disebutkan,ln\i * *A, ,tr '# (Perumpamaan mereka

lal<sana para raja di atas tahta+ahta). Jadi, keraguan tersebut berasal

dari Ishaq, yaitu Ibnu AMillah bin Abi Thalhah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Maksudnya, beliau bermimpi

melihat dari umatnya yang berperang di laut sebagai raja-raja di surga,

dan mimpinya beliau adalatr wahyu. Allah berfirman tentang sifat ahli

surga dalam suratr Al Hijr ayat 47, iltt z;" 
)7 & (Duduk berhadap-

hadapan di atas dipan-dipan). hga,dalam surah Yaasiin ayat 56, up
O:;r:19-r'lti (Berada dalam tempat yang teduh, berteleknn di atas

dipan-dipan)."

Iyadh berkata, "Ifu memang mungkin, dan mungkin juga

sebagai kabar tentang keadaan mereka saat berperang karena

beragamnya perihal merek4 lurusnya perkara mereka, banyaknya

jumlah mereka dan bagusnya persiapan mereka, maka seakan-akan

mereka adalah para raja di atas tahta-tahta."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang ini jauh dari

kebenaran, sedangkan kemungkinan yang pertama lebih mendekati

kebenaran, karena pengungkapan dengan perump,Imaan biasanya

menunjukftan bahwa beliau melihat apa yang akan terjadi pada

mereka, bukannya mereka mengalami itu pada kondisi tersebut. Atau

mungkin maksud dari penyerupaan itu adalah, karena jihad mereka

itu, bahwa mereka akan mernperoleh ganjaran kenikmatan seperti
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halnya para raja dunia di atas tatrta-tatrta kerajaan mereka. Ini karena

penyerupium dengan hal-hal yang dapat dibayangkan adalatr lebih

berkesan bagr yang mendengamya.

tbi ,iii ,#-bi3ur iii ,'rrJd0 lUot* ahr berkata, "Berdoalah

kepada Allah agar saya termasuk bagian dari mereka." Mal(a beliau

pun berdoa). Telatr disebutkan di awal pembahasan tentang jihad

redaksi, 4 Oi (Maka beliau pun mendoakannya). Seperti itu juga

yang disebutkan dalam riwayat Al-Laits. Sedangkan dalam riwayat

Abu Thuwalatr disebutkan dengan redaksi, '& &t na; lui lOta

kemudian berdoa, "Ya Allah, jadilcanlah dia termasuk bagian

merelra.') Dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan,'ni4 41
(Englrau termasuk bagian merelu). Selain itu, dalam riwayat Imart

Muslim dari jalur ini disebutk*, i'ii+ ,Yi (Sesungguhnya englmu

termasuk bagian mereka). Dalam riwayat Umair bin Al Aswad

disebutkan,'&FJt :i6 tii!1 uf ,!, l?'t{ ,tii5 (Maka aku berknta,

"Wahai Rasulullah, apakah alat termasuk bagian merekn? " Beliau

menjawab, " Engka u termasuk mereka. ")

Kesimpulanny4 beliau mendoakannya dan dikabulkan,

kemudian beliau memberitahukannya dengan memastikannya.

|Ji L-r\'*i'nj 1X".rdian beliau meletakkan kembali

kepalanya lalu tidur). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan , 'r;o 
?'6 

j

W Wyr6 ,q:j :h liui ,6 S;ii lremudian beliau bangun lasi dan

melalculran seperti sebelumnya, maka ia pun mengatalcan seperti

sebelumnya, dan beliau pun menjawabnya seperti itu pula).

Sedangkan dalam riwayat Harrrmad binZuddisebutkan , f} U; iui
'i}iit (Lalu beliau mengatalwn itu dua atau tiga kali).Demikian juga

redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Thuwalatr yang

diriwayatkan oleh Abu Awanah yang berasal dari jalur Ad-Darawadi.
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Ia juga meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Ja'far darinya dengan

redaksi, ,f;t !:f;CLJi 
'P # (Lalu beliau berlaht seperti itu

hingga dua kali lagi).

Semua ini janggal, sedangkan riwayat yang terpelihara adalah

riwayat yang berasal dari jalur Anas yang redaksinya sama dengan

riwayat-riwayat jumhur, bahwa itu terjadi dua kali, dan batrwa pada

kali yang pertama beliau mengatakan kepadany4 'P 
'>-!1 (tngkau

termasuk mereka), serta pada kali yang kedua beliau mengatakan

kepadanya,'P rli (Engkau tidak termasuk mereka). Hal ini

ditegaskan oleh riwayat Umair bin A1 Aswad, yang mana pada kali

pertamabeliau bersabda, 
';$ S oil;-(Mereka memerangi laut ini).

Sedangkan pada kali yang kedua beliau bersabd4 '#!:;A oTF-

(Merelra memerangi kota knisar).

',j3\i'u #1 (Engkau termasuk mereka yang pertama). Dalarr

riwayat Ad-Darawardi yang berasal dari Abu Thuwalah disebutkan,
'i---37i',y #t (dan engkau tidak termasuk mereka yang terakhir).

Sedangkan dalam riwayat Umair bin Al Aswad, pada kali yang kedua

disebutkan, f ,ir-i f#-, u.i( ,&r J:;) ( ,irii6 (maka aht berknta,

"Wahai Rasulullah, apakah alu termasuk mereka? " Beliau

menjawab, "Tidalc")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara zhatrir redaksi, qla Sui ltatu

beliau mengatakan seperti sebelumnya) menunjullcan batrwa

golongan yang kedua juga mengarungi lautan, n,Imun riwayat Umar

bin Al Aswad menunjuk&an bahwa golongan yang kedua berperang di

daratan, yaitu sebagaimana yang diisyaratkan oleh redaksinya, ,t't:*-
';* A-* (mereka memerangi kota kaisar).

Ibnu At-Tin menyatakan, bahwa golongan kedua berperang di

daratan. Berdasarkan hal ini, maka perumpamaan dalam riwayat ini
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diserupakan dengan kesamaan yang ada pada kedua kelompok itu.
Jadi, tidak dit*rususkan bagi kelompok yang mengarungi lautan.

Mungkin juga, sebagian pasukan yang memerangi kota kaisar

menganrngi lautan untuk mencapainya. Hal itu berdasarkan asumsi

bahwa yang dimaksud adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu

At-Tin, maka golongan kedua itu, di samping dinyatakan berperang di
daratan, dinyatakan juga menuju kota kaisar. Jika tidak dernikian,

berarti sebelumnya telah berkali-kali perang di daratan.

Al Qurthubi berkata, "Golongan pertama adalatr yang pertama

kali berperang di laut dari kalangan sahabat, sedangkan golongan

kedua adalatr yang pertama kali berperang di laut dari kalangan

tabiin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada masing-masing golongan itu
terdapat sahabat dan tabiin, namun golongan pertama lebih banyak

kalangan satrabat, sedangkan golongan kedua lebih banyak tabiin.

Iyadh dan Al Qurthubi mengatakan, redaksi hadits ini
menunjukkan bahwa mimpi beliau yang pertama itu berbeda dengan

mimpinya yang kedua, dan pada setiap tidurnya itu ditampakkan

kepada beliau segolongan orang-orang yang berperang. Sedangkan

perkataan Urnmu Haram pada kali kedua, ;ii- o..,J'e.-bf iirr iii
(Berdoalah kepada Allah agar saya termasuk mereka), itu karena dia
menduga bahwa yang kedua ini sama derajatnya dengan yang

pertama. Oleh karena itu, dia meminta untuk kedua kalinya agar

patralanya berlipat, bukan karena dia meragukan terkabulnya doa Nabi

SAW pada kali yang pertama dan pemastian beliau
mengenai itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kontradiksi antara

dikabulkannya doa beliau serta pemastian beliau bahwa dia sudah

termasuk golongan yang pertama dengan permintaannya, dEfi ia juga

termasuk bagran golongan yang kedua. Karena tidak ada penryataan

bahwa dia meninggal sebelum masa perang kedua. Dengan begitu dia
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dapat turut serta bersarna mereka (golongan kedua) sehingga

mendapatkan patrala bersama kedua golongan itu. Setelatr itu beliau

memberitahtrkan bahwa dia tidak akan mendapatkan masa perang

kedua. Temyata, memang benar seperti yang disabdakan Nabi SAW.

li-td )J) C 
T 

, #'j (Kemudian dia mengarungt lautan

pada masa Muawiyah). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan , t'*tfi
t+6 t ;5 olt;tt'-rii u,'t\l ri-iv c-r&Jr iittb V\i (Kemudian

dia berangkat bersama suaminya, Wadah bin Ash-Shamit, untuk

turut berperang sebagai pasulrnn pertama laum muslimin yang

mengarungi lautan, bersama Muawiyah). Sedangkan dalam riwayat

Hammad disebutkan, s:fi, ,tl!,efl ,isui.Vrt;p (Kemudian dia

dinilcahi oleh Ubadah, lalu dia berangkat bersama untuk berperang).

Selain itu, dalam riwayat Abu Thuwalah disebutkan, ,iS$i*\?
'a-U'j ; -t,rLi .Ht gjt $emudian ia menikah dengan Wadah, lalu

mengarungi laut bersama Binti Qarazhah). Tentang namanya telah

dikemukakan dalam bab "Perangnya Wanita di Laut", dan dalam bab

"Keutamaan Bersegera di Jalan Allah". Di samping itu, telatr

dikemukakan keterangan tentang waktu dimana pertama kali kaum

muslimin mengarungi lautan untuk berperang, yaitu pada tahun 28H.

Saat itu adalatr masa khilafah Utsman, sedangkan Muawiyatr sebagai

gubernur Syarn.

Redaksi haditsnya mengesankan batrwa itu terjadi pada

khilafah Muawiyah, padahal sebanamya tidak demikian. Sebagian

orang memahami zhahirnya sehingga terkesan demikian, padahal

kisah itu menceritakan golongan pertama (kaum muslimin) yang

berperang dengan menyeberangi lautan, yang mana Umar melarang
menganrngi lautan, namun ketika Utsman menjabat khalifatr,
Muawiyah meminta izin berperang di laut, maka Utsman pun
mengizinkan. Demikian yang dinukil oleh Abu Ja'far Ath-Thabari
dari Abdurrahman bin Yazid bin Aslam. Sebagai sanggahannya,
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cukuplah pernyataan yang terdapat dalam lrttab Ash-Shahih,bahwaita

adalah pasukan kaum muslimin pertama yang mengarungi laut. Ada

juga nukilan dari jalur Khalid bin Ma'dan, dia berkat u, 'rLit ry "6 J\i

|i it1l ,;'ltu';i * ,'i otii C'* i:slit tt'€i ,ouit ,y:: ;L-tta
,fa .'+tA qb *, j'i,tr t61 ci &. al;i',ii| I ,J'6j (Yang pertama trali

berperang di laut adalah Muawiyah, yaitu pada masa Utsman. Ia
pernah meminta izin kepada Umar, namun Umar tidak

mengizinlwnnya. Ketika masa Utsman, dia pun terus meminta izin

hingga Utsman mengizinkannya, dan Utsman berkata, "Jangan

memilih seseorang, tapt siapa pun yang dengan kerelaannya memilih

berperang di laut, maka bantulah dia." Maka Mu'awiyah pun

melal<sanakannya).

Khalifatr bin Khayyath me,ngatakan dalam kitab Tarikh-nya

pada saat memaparkan peristiwa-peristiwa pada tahun 28H, batrwa

pada tahun itu, Muawiyah berperang di laut, sama istrinya, Fakhitatl

binti Qarazhatr, sementara Ubadah bin Ash-Shamit juga disertai

istrinya, Ummu Haram. Peristiwa ini tercatat pada tahun 28 oleh lebih

dari seorang penulis sejarah. Dernikian yang dinyatakan oleh Ibnu Abi
Hatim. Sementara Ya'qub bin Su$an mencatabrya pada bulan

Muharram tahun 27 H, dia berkatq "Saat itu terjadi perang Qubrus
pertama."

Ath-Thabari meriwayatkan daxi jalur Al Waqidi, bahwa

Muawiyah memerangi Romawi pada masa lfiilafah Utsman, lalu

berdarnai dengan penduduk Qubrus. Dia pun menyebutkan nama istri

Muawiyah, yaitu Kabrah. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya

Fakhitah binti Qarazhah, keduanya adalatr dua perempuan yang

bersaudara. Muawiyah menikahi mereka satu persatu (menikahi yang

satu, lalu setelah berpisah, baru menikahi yaog satunya lagi). Selain

itu, Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Watrab, dari Ibnu

Lahi'ah, bahwa Muawiyatr pernah berperang bersama istrinya menuju

Qubrus pada masa lfiilafatr Utsman, lalu berdamai dengan mereka.
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Dari jalur Abu Mi'syar Al Madani disebutkan, bahwa itu terjadi pada

tatrun 33. Dengan begitu ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama

adalatr pendapat yang paling shahih, dan semuanya terjadi pada masa

khilafah lJtsman, karena ia dibunuh pada tahun 35.

',A:41 -i4t'u'*? 'b W)t',*'e.F (Lalu ia terjatuh dari

hewan tunggangannya saat keluar dari luat, lalu meningga|, Dalam

riwayat Al-Irits disebu&an , |4i ;Gt' , *s e:" T tig:t Ui

'c, tt1il*ki r$?A'i3r:sgy(Tatkala mereka teembali dai perang

mereka menuju Syam, didekatlun kepadanya seekor hsutan

tunggangan untuk dinaikinya, lalu dia terjatuh kemudian meninggal).

Sedangkan dalarn riwayat Hammad bin Zaid yang diriwayatkan Imart

Ahmad disebutkan, '€i6i 'c-iti,i'ic "'r-lJ Lj{ q}bJi (Lalu ia

dihempaskan oleh baghaP belang kemudian ia teriatuh lalu

meninggal). Selain itu, dalam riwayafirya yang dikemukakan dalam

bab mengarungi lautan disebutkan, L43ib Ui'r-.lri 'c-if' (Lalu dia

terjatuh dan lehernya patah).

Kedua riwayat ini telatr digabungkan dalam bab keutamaan

onmg yang terjatuh ketika berjuang di jalan Allah. Kesimpulanny4

baghat itu didekatkan ke,padanya untuk dinaikinya" lalu dia pur

menghampirinya untuk me,nungganginy4 tapi dia terjatuh hingga

lehernya patah, dan akfuimya meninggal. nrahy riwayat Al-Laits

menunjulilcan batrwa peristiwa itu terjadi di pesisir Syam, yaitu setelatr

keluar dari laut ketika pulang dari perang Qubrus. Ibnu Abi Ashim

meriwayatkan dalam perrbatrasan tentang jihad dari Hisyam bin

Ammar dari Yahya bin Harnzah dengan sanad yang lalu yang

menceritakan kisah Ummu Haram dalam bab tentang perang romawi,

yang mana di dalamnya disebutkan ,|* bA Siviscbi (Wadah

berlabuh di pesisir Himsh).

2 Yakni peranakan kuda dan keledai.
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Hisyam bin Amr mengatakan,'* hUrLS:# t;?t 1,ltat

melihat latburannya di pesisir Himsh). Sementara jamaah menyatakan
batrwa kuburannya di jazirah Qubrus. Setelah meriwayatkan hadits ini
dari jalur Al-Laits bin Sa'ad d-engan Mnad-nya, Ibnu Hibban berkata,

lq * W'cil#t :\, u.,";fi q ltai- ilr f e r;ml"'?t'p
(Kuburan Ummu Haram berada di sebuah pulau di wilayah laut
Romawi yang bernama Qubrus. Jarak negeri-negeri knum muslimin
dengan negei tersebut sejauh tiga hari perjalanan). Ibnu Abdil Barr
menyatakan bahwa ketika Ummu Haram keluar dari laut menuju
jaztah Qubrus, didekatkan kepadanya hewan tunggangannya, lalu
hewan tungangan itu menghempaskannya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Waqidi, bahwa
Muawiyah berdamai dengan mereka setelatr menaklukkannya, dengan
kesepakatan batrwa mereka menyerahkan 7.000 dinar setiap tahun.
Ketika mereka hendak keluar dariny4 seekor hewan tunggangan
didekatkan kepada Ummu Haram untuk dinaikinya, lalu dia terjatuh
dan meninggal, kemudian dia dikuburkan di sana. Mereka kadang
melakukan shalat istisqa dengan perantaraan kuburan ifu, dan mereka
berkata, "Ini kuburan wanita yang shalihah."

Berdasarkan hal ini, kemungkinan maksud perkataan Hisyam
bin Ammar, h?urLi:fi U-it 1,1*u melihat luburannya di pesisir),

maksudnya adalah di pesisir jazirah Qubrus. Tampalarya, ia sedang
menuju Qubrus tatkala Ar-Rasyid memeranginya pada masa
ktilafatmya.

Kesimpulan dari riwayat-riwayat tersebut, bahwa ketika
mereka mencapai jazirah, langsung terjadi pertempuran, sementara
kaum lemah 

-seperti 
kaum wanita- ketinggalan. Setelah kaum

muslimin memperoleh kemenangan dan berdamai, muncullah Ummu
Haram dari peratru menuju negeri tersebut untuk melihatnya dan
bere,ncana kembali ke Syam, saat itulah dia terjatuh. Dari perkataan
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Hammad bin Zaid dalam riwayabrya, |14&.61fatkala dia kembali),

perkataan Abu Thuw alah,iiii t{t lfailrala dia hendak kembali), darr

perkataan Al-Laits dalam riwayatnya ,'iJ).Li e:P; t j'.aS f"li

(Tatlrala merelra kembali dari peperangan merekn menuiu)

disimpulkan batrwa maksudnya adalah hendak kembali.

Kemudian saya menemukan sesuatu yang menghilangkan

kesimpangsiuran ini dari asalnya, yaitu riwayat Abdurrazzaq yang

berasal dari Ma'mar, dari Zud bn Aslam, dari Ahta' bin Yasar,

balrwa seorang wanita menceritakan kepadanya, *vb, & lt J'p12 ?6

',e ,#i,r 
' 

jri tf ir-i s- r;, ,!;bs ,'.rjii ,lb:ai- $i'viir'.r. j ,Pt
}i4* j .b\i 

'v )$":, lis'#",f, e'ari, oVV,rt'u i;
Li6 :uiri rl,;l;;1ikttb'ir# t+fi ,:d,6',# ,irp,$p kiuig,i:f.il
4 O,-i 'P ,#-.tf ?nr lnasr lultah SAW tidur, kemudian beliau

bangun sambil tertawa, maka saya berkata, "Engkau menertawalran

saya wahai Rasulullah?" Beliau mmjawab, "Tidak. Akan tetapi

l<arena suatu kaum dari umatlu yang keluar berperang di laut.

Perumpamaan mereka laksana para raja di atas tahta-tahta."

Kemudian beliau tidur lagi, lalu beliau bangun, lantas mengotakan

persis seperti itu, hanya saja beliau katakan, "Lalu mereka kembali

dengan sedikit harta rampasan, dalam keadaan terampuni." Wanita

itu berlrata, "Berdoalah kepada Allah agar menjadikanlu termasuk

mereka." Malra beliau pun mendoakannya).

Atha' mengatakan , fttt ;l /lt 'i.'t;tlS', atV aV C $1:j

{:l:-Jt f't-Ls1i ,711r (Latu alat melihatnya pada suatu peperangan

yang dilalatkan oleh Al Mundzir bin Az-Zubair menuju negeri

Romawi, lalu dia meninggal di negeri Romawi). Sanad-rryamemenuhi

kriteria hadits Shahih.

--
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Abu Daud meriwayatkan hadits dari jalur Hisyam bin Yusuf,

dari Ma'mar, dalam riwayatnya, dia berkata, ;W! f )q I :W 
"r*

;--i'71 ,*t (Dari Atha' bin Yasar, dari Ar-Rumaisha', saudara

perempuan Ummu Sulaim). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Wahab dari
Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bn Aslam, dalam riwayatnya, dia

berkat4 l*|t',* (Dari (Jmmu Haram). Zlharr bin Abbad juga

mengatakan seperti itu dari ZatdbnAslam.

Menurut hemat saya (Ibnu Hajar), perkataan yang menyatakan

bahwa hadits Ahta' bin Yasar ini berasal dari Ummu Haram, adalatr

hanya dugaan, karena sebenamya itu adalah Ar-Rumaisha', tapi juga

bukan Ummu Sulaim, walaupun dia juga dijuluki Ar-Rumaisha'
sebagaimana yang telah dipaparkan pada pernbatrasan tentang

keutamaan dari hadits Jabir, karena Ummu Sulaim tidak meninggal di
negeri Romawi. Jadi kemungkinannya itu adalatr saudara

perempuany4 yaitu Ummu Abdillah bin Milhan.

Ibnu Sa'ad menyebutkarurya dalam krtab Ash-Shahabfiltat,
"Dia memeluk Islam dan berbaiat."

Saya tidak menemukan beritanya kecuali yang disebutkan oleh
Ibnu Sa'ad. Maka besar kemungkinan batrwa dia adalah pelaku kisah
yang disebutkan oleh Ibnu Atha' bin Yasar, dan meninggal

belakangan sehingga berjumpa dengan Atha'. Kisahnya bukanlah

kisah Ummu Haram berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Dalam hadits Ummu Haram disebutkan, bahwa ketika Nabi
SAW sedang tidur, dia membersihkan kepala beliau,

sedangkan dalam hadits lainnya disebutkan bahwa dia
mengusap kepalanya sendiri sebagaimana yang telah saya

kemukakan dari riwayat Abu Daud.

2. Secara zhatrir menurut riwayat Ummu Haram, batrwa golongan

kedua berperang di darat, sementara menurut riwayat lainnya
bahwa golongan kedua berperang di laut.
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3. Riwayat Ummu Haram menyatakan batrwa dia termasuk

golongan pertama, sedangkan dalam riwayat lainnya bahwa

dia termasuk golongan kedua.

4. Hadits ummu Haram menyatakan bahwa pemimpin pasukan

adalah Muawiyah, sedangkan dalam riwayat lainnya

menyatakan batrwa pemimpinnya adalah Al Mundzir bin Az-

Zttbur.

5. Atha' bin Yasar menyebutkan bahwa wanita itu menceritakan

kepadany4 padahal kecil kemungkinan Atha' berjumpa

dengan Ummu Haram dan turut berperang pada tahun 28,

bahkan juga pada tahun 33. Karen4 sebagaimana yang

dinyatakan oleh Amr bin Ali dan yang lainnya, dia latrir pada

tahun 19.

Dengan demikian, ada banyak versi kisah Ummu Haram dan

saudara perempuannya, Ummu Abdillah, salah satunya dikuburkan di

pesisir Qubrus dan lainnya di pesisir Himsh. Saya tidak menemukan

orang yang telah meneliti ini.

Pelaiaran Yans Diambil:

Hadits ini mengandung beberapa faedatr selain yang telatr

dike,rnukakan

1. Anjuran berjihad dan keutamaan mujahid.

2. Boleh mengarungi lautan untuk berperang. Penjelasan tentang

perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah dipaparkan,

dan bahwa Umar melarangnya, kemudian Utsman

mengizinkan.

Abu Bakar bin Al Arabi berkata, 'I(emudian Umar bin Abdil

Aziz melarangnya, tapi kemudian diizinkan oleh orang

setelatury4 lalu perkaranya tenrs berlanjut demikian."
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3.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa sebenarnya dia melarang

mengarungi lautan untuk selain keperluan haji, umrah dan

sepertinya. Ibnu Abdil Bar menukil, bahwa disepakati

haramnya mengarungi lautan ketika ombalarya besar (cuaca

buruk). Imam Malik memaknrhkan kaum wanita mengarungi

lautan secara mutlak, karena dikhawatirkan auratrya terbuka

sehingga terlihat oleh kaum laki-laki, mengingat kondisi saat

itu sulit unhrk dijaga. Sementara para satrabat Malik

mengkhususkan pemakruhan itu pada perahu-perahu kecil.

Sedangkan peratru-peratru besar yang memungkinkan kaum

wanita untuk berhijab di ternpat-tempat yang dikhususkan bagi

merek4 maka itu tidak dilarang.

Boleh mengharapkan mati syahid, dan orang yang mati saat

berperang (di jalan Allah) akan berjumpa dengan orang-orang

yang juga gugur dalam beperang. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Ibnu Abdil Bar, dan inilah zhahir kisah ini.

Namun dernikian, tidak menjaminkan kesetaraan dalam

keutamaan dan derajat, karena disebutkan pada bab orang-

orang yang mati syahid pada pembatrasan tentang jihad, bahwa

banyak orang yang disebut syahid walaupun tidak terbunuh

saat berperang di jalan Allatt.

Dianjurkannya tidur siang, karena dapat membantu qiyamullail

(shalat malam).

Bolehnya mengeluarkan apa yang dapat mengganggu tubuh,

seperti kutu dan sebagainya.

Disyariatkannya jihad bersama imam, karena hadits ini

mengandung pujian bagi orang-orang yang memerangi kota

kaisar, dan pemimpin pasukan saat itu adalatr Yazid bin

Muawiyah, serta dipastikannya keutamaan orang yang

berperang bila niatrya lurus. Sebagian pensyarah mengatakan

bahwa keutamaan para mujahid terus berlanjut hingga Hari

5.

27O - FATHUL BAARI



7.

Kiamat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW , i1", Ti',y 
"lt

(Dan englau tidak termasuk mereka yang terakhfd, sedangkan

bagi yang terakhir tidak ada ujungnya hingga Hari Kiamat'

Tapi menurut saya, yang dimaksud dengan 'Yang terakhir"

dalam hadits ini adalah "golongan kedua". Memang benar

hadits ini menunjukkan keutamaan para mujahid, tapi itu

secara umum, tidak secara khusus bagi orang-orang yang

disebutkan.

Beberapa pemberitaan Nabi SAW mengenai apa yang akan

terjadi, lalu terjadi sebagaimana yang beliau katakan' Ini

termasuk tanda-tanda kenabian, di antaranya:

a. Setelatr ketiadaan beliau, umatrya masih tetap ada, dan di

antara mereka ada orang-orang yang memiliki kekuatan,

senjata dan semangat untuk memerangi musuh.

b. Mereka dapat menaklukan berbagai negeri hingga

berperang di laut.

c. Ummu Haram masih hidup pada masa-masa tersebut, dan

dia turut serta bersama pasukan yang berperang di laut dan

ia tidak sampai pada masa perang kedua.

Boleh bergembira karena suatu kenihnatan dan tertawa saat

mendapat kesenangan, karena Nabi SAW pernah tertawa

ketika merasa takjub saat melihat apa yang terjadi pada

umatnya yang melaksanakan perintatrrya untuk berjihad

melawan musuh, serta melihat ganjaran yang dianugerahkan

Allah ke'pada mereka. Pada sebagian jalur periwayatan hadits

ini disebutkan dengan lafazh"takjub". Ini diartikan demikian.

Tamu boleh tidur di rumatr orang lain dengan syarat diizinkan

dan terjaga dari fittah.

Wanita yang bukan mahram boleh melayani tamu dengan

menyuguhkan makanan, mempersiapkan tempat dan

9.

10.
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serupanya. Selain itu, wanita boleh menyuguhkan kepada tamu

dari harta suaminya, karena biasanya yang ada di rumah adalatr

harta suami.

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu

Baththal, "Hadits ini juga menunjult<an batrwa wakil yang

terpercaya, bila ia mengetatrui batrwa orang yang diwakilinya
akan senang dengan apa yang dilakukannya, maka dia boleh

melakukannya. Tidak diragukan lagi, Ubadah merasa senang

Rasulullah SAW makan dari apa yang disuguhkan oleh

istrinya walaupun tanpa izin lfiusus darinya."

Al Qurthubi berkomentar, batrwa saat itu tlbadah belum

me4iadi suaminya sebagaimana yang telah dipaparkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi dalam hadits ini tidak ada

sesuatu yang menafikan bahwa saat ifu dia mempunyai suami,

kecuali dalam perkataan Ibnu Sa'ad yang mengindikasikan

batrwa saat itu diamasih lajang.

11. Wanita boleh melayani tamunya dengan membersihkan

kepalanya. Hal ini dipandang rumit oleh Jamaah.

Ibnu Abdil Barr berkatq "Aku menduga bahwa Ummu Haram,

atau saudara perempuanny4 yakni Ummu Sulaim, pernah menyusui

Rasulullatr SAW, sehingga masing-masing dari keduanya adalah

sebagai ibunya (ibu persusuan) atau bibinya (bibi persusuan). Karena

itulah beliau tidw di tempatnya dan memperoleh perlakukan

sebagaimana yang dibolehkan bagi mahram."

Kernudian dia mengemukakan dengan Sanad-nya hingga

Yahya bin Ibrahim bin Muzayyin, dia berkata, "Rasulullah SAW
membolehkan Ummu Haram membersihkan kepalanya karena dia

adalah matramnya dari pihak bibinya, karena ibunya Abdul

Muththalib, kakekbeliau, dari bani Najjar."
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Setelah itu dia meriwayatkan dari jalur Yunus bin Abdul A'la,

dia berkata, "Ibnu Watrab mengatakan kepada kami, bahwa Ummu

Haram adalah salah seorang bibi Nabi SAW karena faktor persusuan.

Oleh karena itu, beliau tidur siang di tempatnya, dan tidur di tempat

tidumy4 serta dia membersihkan kepala beliau'."

Ibnu Abdil Barr berkata, 'Yang mana pun statusnya (baik ibu

atau pun bibi sepersusuan), yang jelas dia adalatr mahram beliau."

Abu Al Qasim Al Jauhari, Ad-Dawudi dan Al Muhallab

sebagaimana yang dituturkan Ibnu Baththal darinya, menetapkan apa

yang dikatakan oleh Ibnu Wahab. Sedanglan yang lain mengatakan,

bahwa Ummu Haram adalatr bibinya dari pihak bapaknya atau

kekakny4 Abdul Muththalib.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Aku mende,ngar dari seorang ahli

hadits berkat4 'IJmmu Sulaim adalah saudara perempuan Aminah

binti Watrab, ibu persusuan Rasulullah SAW'."

Ibnu Al Arabi mengemukakan apa yang dikatakan oleh Ibnu

Wahab, kemudian dia berkata 'Yang lainnya mengatakan, sebenarnya

hal itu dikarenakan Nabi SAW adalatr seorang ma'shum (terpelihara).

Beliau bisa menatran hasratnya terhadap istriny4 apalagi terhadap

selainnya. Beliau terbebas dari setiap perbuatan buruk dan perkataan

jorok. Itu termasuk ketfisusan beliau."

Setelatr itu dia berkata, 'I(emungkinan itu terjadi sebelum

perintah untuk berhij ab."

Namun pendapat ini dibantah, kare,na dipastikan hal itu terjadi

setelah perintah hijab, dan di awal penjelasannya telatr disebutkan

bahwa itu terjadi setelatr haji Wada'. Iyadh menyanggatr pendapat

pertam4 bahwa kektrususan-ke*fiususan itu tidak dapat dipastikan

hanya dengan perkiraan. Ma'shum-tya beliau memang benar, namtm

asalnya itu bukan kel*rususan. Mengikuti segala tindakan beliau

adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa

perbuatan itu khusus untuk beliau."
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Ad-Dimyathi menyanggah pendapat yang menyatakan sebagai

mahram, dia berkata, "Semua yang menyatakan bahwa Ummu Haram

adalah salatr seorang bibi persusuan Nabi SAW atau secara nasab,

adalah keliru, karena semua ibu beliau secara nasab dan yang

menyusuinya sudah jelas. Tidak seorang pun dari mereka dari
golongan Anshar selain Ummu Abdil Muththalib, yaitu Salma binti
Amr bin Zudbin Labid bin Khirasy bin Amir bin Ghunm bin Adi bin
An-Najjar, sedangkan Ummu Haram adalatr binti Milhan bin Khalid
bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir. Jadi, Ummu Haram dan

Salma tidak bertemu nasabnya kecuali pada Amir bin Ghunm, kakek

mereka yang tertinggi. Status bibi seperti ini tidak menyebabkan

mahram, karena hanya sebagai bibi dalam arti kiasan. Ini seperti

halnya perkataan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, i,g $
(Ini pamankz) karena dia dari bani Zutlrah, yang mana mereka itu
kerabat ibunya, Aminah, sedangkan Sa'ad sendiri bukan saudaranya

Aminah, baik secara nasab maupun persusuan."

Dia berkata, "Karena sudah jelas demikian, maka riwayat yang

terdapat di dalam kitab Ash-Shahih adalah valid, bahwa Nabi SAW
tidak pernah masuk ke tempat seorang wanita pun, kecuali ke tempat

para isterinya, terkecuali Ummu Sulaim. Ketika hal ini ditanyakan

kepada beliau, maka beliau pun menjaw ab, o-rn 5?1'# Wtt dl
(Saya kasihan kepadanya. Saudaranya terbunuh ketika bersamalat).3

Maksudnya adalah Haram bin Milhan, ymg gugur dalam perang Bi'r
Ma'unatl."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisahnya telatr dikemukakan pada

pembahasan tentang jihad dalam bab "Keutamaan Orang yang

Mempersiapkan untuk Perang". Di san4 saya jelaskan poin yang

memadukan antara yang saya fahami pada keterangan terbatas ini

3 Maksudnya bersama pasukankg atau dalam rangka melalsanakan perintahku,
atau dalam rangka rnernatuhiku, karena Nabi SAW tidak turut dalam perang Bi'r
Ma'unah, tetapi beliau rnernerintabkan mereka pergi ke sana.
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dengan yang ditunjukkan oleh hadits pada bab ini mengenai Ummu

Haram. Kesimpulannya, keduanya adalah dua perempuan bersaudara

yang tinggal di salatr satu rumah di pemukiman tersebut, sementara

Haram, saudara mereka, juga tinggal bersama, jadi alasan pada

keduanya surma.

Jika benar kisatr ummu Abdillah binti Milhan yang disebutkan

di atas, maka keterangan mengenainya sama dengan keterangan

mengenai Ummu Haram. Selain alasan tadi, juga karena Anas adalah

pelayan Nabi SAW. Sementara tradisi yang berlaku, bahwa orang

yang dilayani biasa berbaur dengan pelayannya beserta keluarga

pelayanny4 sehingga hilanglatr rasa malu yang biasa ada pada orang-

orang non-mahram.

Kernudian Ad-Dimyathi berkata, "Kaxena dalam hadits ini

tidak ada yang mengindikasikan bafuwa beliau ber-khalwat dengan

Ummu Haram. Kemungkinannya saat itu dia bersama anak, atau

pelayan, atau suami, atau pengikut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini kemungkinan yang cukup kuat,

namun tetap tidak menepis kejanggalan yang ada, karena masih ada

tindakan membersihkan kepala, dan juga tidw di kamar atau tempat

tidur. Jawaban yang paling tepat adalatr klaim batrwa hal itu khusus

untuk beliau, dan ini tidak tertolak walaupun tidak ada dalil khusus

yang menetapkannya, karena indikasinya cukup jelas.

42. Duduk Semampunya

*?tr,)*U, g,Jv *?nr **r"Gr:iJt * ,tj C
y6 7i e'*\r: {*sr )qt:ii'i.,ft,#:* *,

.;i1futr,#>ilt:,i',; +ptr)i g? JrA
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9 cl.. , ,o,tto \ to,, o, ttct4z.lz Jto. t/../
.15-PJl df ,-F+ , ot,l J*ot o+i> ."sll if -r.stl ),.-,, Ar.,V

ezil.Dari Abu S"'ia Al Khujri nq., diu berkata 'Nabi SAW
melarang dua cara berpakaian dan dua cara bertransaksi, yaitu isytimal
ash-shama'(menyandangkan pakaian pada salah satu bahu sementara

sisi lainnya tidak tertutup), ihtiba' (duduk jongkok) dengan satu

pakaian sementara kernaluannya tidak tertutup apa-ap4 mulamasah

(bertransaksi hanya dengan menye,ntuh barang tanpa diperiksa) dan

munabadzafr (bertukar barang dengan cara melemparkan masing-

masing barang tanpa diperiksa)."

Ma'mar, Mutrammad bin Abi Hafshatt dan Atdullatr bin

Budail meriwayatkan jugahadits yang berasal dari Az-Ztrhn.

Keteransan lladits:

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id
yang menjelaskan larangan dua cara berpakaian dan dua cara

bertransaksi. Penjelasannya telah dipaparkan dalam menutup aurat

pada pembahasan tentang shalat dan jual-beli.

Al Muhallab berkata, *Judul bab ini dilandasi oleh indikasi

haditsnyq yaitu adanya larangan untuk kedua cira berpakaian

tersebut. Dari situ, difahami tentang bolehnya bersikap apa saja yang

mudah dilakukan selain kedua cara itu. Demikian juga tentang

berpakaian selama menutup aurat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, landasannya diambil dari

pengalihan larangan cara duduk kepada larangan cara berpakaian,

yang mana keduanya berpotensi membuka aurat. Seandainya cara

duduk itu sendiri tidak maknrh, maka tidak memunculkan penyebutan

pakaian. Ini menunju}kan bahwa dilarangnya cara duduk itu karena

menyebabkan aurat terbuka. Sedangkan yang tidak menyebabkan

aurat terbuka maka dibolehkan.
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Kemudian Al Muhallab menyatakan, larangan tentang dua cara

berpakaian ini khusus ketika shalat, karena keduanya tidak dapat

menutup aurat ketika merunduk dan ketika bangkit. Sedangkan orang

yang duduk selain dalam shalat, maka dia tidak melalnrkan apa-ap4

dan tangannya pun tidak memegang apa-apa, maka auratnya tidak

terbuka.

Ia berkatq "Dalam bab ihtiba'telah disebutkan batrwa beliau

SAW ber-ihtiba';'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Muhallab mungkin lupa akan

kriterianya yang disebutkan dalarn hadits ini juga, karena di dalamnya

disebutkan ,i; c ry 
j ,)b'd lzrt i:f Gifllii (Dan ber-ihtiba'

dengan satu pakaian, sernentara tidak ada yang menutupi

kemaluannya). Telah disebutkan dalarn bab isytimal ash-shamma'

pada pembahasan tentang pakaian, l-3i.tb 91 ,{t'q}'W-o|il51rt
**+'rJi ):4 (Ash-Shamma' adalah menyandangkan paknianya

[kninnya] pada salah satu bahunya sehingga salah satu sisinya

terbufta). Menutup aurat harus dilakgkan dalam setiap keadaan,

apalagr ketika shalat, karena jika tidak menutup aurat bisa

membatalkannya.

Ibnu Baththal menukil dari Ibnu Thawus, bahwa dia

memakruhkan duduk bersila, dan dia berkata, "Yaitu cara duduk

kerajaan."

Namun pendapat ini disangkal oleh hadits yang diriwayatkan

oleh Muslim dan tiga lainnya dari hadits Jabir bin Samurah, J'*iig

!-:"Lrr * ,p * e {i }"tt ov rit';rt *vht e !, (Adatah

Rasulullah SAW, apabila telah selesai shalat Subuh, beliau duduk

bersila di tempat dudulorya hingga terbit matahari).

',,sr.j,ljt,f 
f-;,d i *, *3"^hb gifi'te;.1i";iiA$ (Ma'mar,

Muhammad. bin ,ali Uo\rnoh dan Abdullah bin Budail meriwayatkan
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juga hadits yang berasal dari Az-Zuhri). Riwayat Ma'mar disebutkan

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli secara maushul.

Riwayat Muhammad bin Abi Hafsh adalah yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Ahmad bin Adi yang terdapat dalam naskah Ahmad bin
Hafsh An-Naisaburi, dari ayahnya, dari Ibrahim bin Thahman, dari

Muhammad bin Abi Hafsh. Sedangkan riwayat Abdullah bin Budail,

saya kira terdapat dalam Az-Zuhriyyat.

43. Orang yang Berbisik-Bisik di Hadapan Orang Banyak dan

Orang yang Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya, Namun
Baru Diberitahukan setelah Meninggal

* ?'t,j*,1t 17;l k q'Uu q$t ?f *9 ;.*
i>Lrr ,:r[L 

^+C'd3G 
,i+t, $ ,;rt t +;+ {-)

#titt ,li ]nt J'y-, "b'U t#, ,,\3 t i'; \ ,q#
'ri- 9-;-'* rl:,.Li ; .,*U t:;'; ,Ju 4, t^I') ui *,
6\r',,' tS;,s1(., fr .t'i-* ;r*'.Jl,t;\t-, ; - lg, V
J?, g:", i-t'a ; b- (t A |-iI .'c:;.>:'e tit) ,4rit

J;r?8tu :# il; ,ti,L'u )ur';r : {.\,'*':t
;;i\,* u :Uu V:rL b,qAL,*, # ?rt,k it
U? ,11)'*t3 ,i:; ,1tt .ii *:, ,;t? \t ,* ]nt Jr., &
'.:;...:ili d,f ,Uu .d:;f A -'At'u g& da, ,)lL

.kbLi ;pf iti ,1':\i r\i e ir;'b (i 
'Uu ,d?G

ri ,f; ?61 y, *rG i'it: ,i:; i*, ,F pr-flu br! ok
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$ 6 iitLst';.;y ,qf6?rr ;fiu ,q?t t' !l 'J-\i 
,s;i

,,Su , 
P, ;)L €.; ulr 6 ,e:-i:, ,slt eK l**,Uu

gy ,ki:"?'ri t;;'.Jrt "tri.,|" ,;'_*'01;p; 'tf i4u ti
ftri

6285, 6286. Aisyatr Ummul Mukrninin menceritakan

kepadaku, dia berkat4 "sesungguhnya kami para istri Nabi SAW

tidak pernatr saling berldlianat satu sama lainnya. Lalu Fathimatt AS

datang dengan berjalan. Sungguh demi Allah, cara berjalannya tidak

berbeda dengan cara berjalannya Rasulullatr SAW. Ketika melihatny4

beliau menyarnbutnya, beliau mengucapkan, 'Selamat datang

putriht'. Lalu beliau mendudukkannya di sebelatr kanannya 
-atau 

di

sebelah kirinya-, kemudian beliau berbisik kepadanya, maka

Fathimah pun menangis sangat sedih. Saat beliau melihat

kesedihannya, beliau berbisik lagi kepadanya. Tiba-tiba saja Fathimah

tertawa. Lalu aku --di antara para istri beliau-, berkata kepada

Fathimah, 'Rasulullatr SAW telah mengkfiususkanmu dengan rahasia

di antara kami, tapi kemudian engkau menangis'. Setelah Rasulullatr

SAW berdiri, aku tanyakan kepada Fathimah, 'Apa yang beliau

bisikkdn kepadamu?' Fathimah menjawab, 'Aku tidak akan

menyebarkan ratrasia Rasulullah SAW'. Setelah beliau wafat, aku

berkata kepada Fathimah, 'Aku bemiat sungguh-sungguh kepadamu,

dengan hakku atasmu, agar engkau memberitahuku'. Fathimah pun

berkata, 'Kalau sekarang boleh'. Lalu dia memberitahuku, dia berkata,

'Ketika beliau berbisik kepadaku untuk perkara pertama,

sesungguhnya beliau memberitahuku bahwa setiap setahun sekali

diajukan hafalan Al Qur'an kepada Jibril, namun pada tahun ini Jibril
memintaku mengajukannya dua kali. Aku tidak melihat hd itu
melainkan ajal yang telatr dekat, maka bertakwalatr engkau kepada

Allah dan bersabarlatr, karena sesungguhnya aku sebaik-baik yang

mendatrului bagimu'. Maka aku pun me,nangis, itulah tangisanku yang
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engkau lihat. Saat beliau melihat kesedihanku, beliau berbisik lagi

kepadaku untuk kedua kalinyq beliau bersabda" 'Wahai Fathimah,

tidak relalrah englcau menjadi penghulu para wanita yang beriman,

atau penghulu lcaum wanita umat ini'?"

Keteransan lladits:

(Bab Orang yang Berbisik-Bisik di Hadapan Orang Banyak

dan Orang yang Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya, Namun

setelah Meninggal, Barulah Diberitahukan). Pada bab ini, Imam

Bukhari menyebutkan hadits Aisyatr yang menceritakan kisatr

Fathimah RA, yaitu ketika dia menangis saat dibisiki oleh Nabi SAW,

kemudian dia tertawa saat beliau merrbisikinya lagi. Lalu Aisyah

menannyakan hal itu kepadany4 Fathimah pun menjawab, ii u;
e; *) *v?ot & l' ,):yi ,* orc\ ytcu tidak alan menyebarkan

rahasia Rasulullah SAn. Dalam hadits ini disebutkan bahwa

Fathimah memberitahukan itu kepada Aisyah setelah Nabi SAW
meninggal. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

keutamaan dan pernbahasan tentang wafatnya Nabi SAW.

Ibnu Baththal berkata, "Berbisiknya seseorang dengan orang

lain di hadapan banyak orang adalah boleh, karena makna yang

dikhawatirkan dari meninggalkan satu orang tidak mungkin terjadi
bila sedang bersama orang banyak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan tentang hal ini akan

dikemukakan setelah bab ini.

Dia berkata, "Hadits ini menunju*&an bahwa tidak selayalarya

menyebarkan rahasia bila hal itu bisa menimbulkan dampak negative

terhadap rahasia, karena bila Fathimatr memberitatrukan kepada

mereka (para isteri beliau), tentulatr mereka akan sangat bersedih

karena hal itu. Begitu juga jika Fathimatr memberitahu mereka bahwa

dia adalah penghulu kaum wanita beriman, karena hal itu akan terasa
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berat bagi mereka, sehingga akan semakin berat kesedihan mereka.

Namun, setelah itu dipandang aman, yalari setelah meninggalnya

beliau, maka dia baru memberitatrukan hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagtan pertamanya benar, yaitu

boleh menyebarkan ratrasia bila sudah tidak ada dampak negative

yang dikhawatirkan akan muncul, karena inti rahasia adalah

menyembunyikan. Jika tidak, apa gunanya rahasia? Sedangkan bagran

kedua, alasan yang dikemukakan Ibnu Baththal itu tidak bisa diterima,

karena Fathimah RA meninggal sebelum mereka (para istri beliau).

Saya tidak tatru bagaimana hal ini bisa luput dari pengetahuannya?

Kemudian saya perkirakan batrwa pada naskahnya ada kesalahan tulis,

dan yang benar "setelah dipandang amarL yaitu setelah meninggalnya

beliau". Tapi ini juga tidak bisa diterima, karena kesedihan yang

dijadikan alasannya belum hilang yaitu karena meninggalnya Nabi

SAW. Bahkan, seandainya sebagaimana yaig dinyatakannya, tentu

kesedihan mereka malah berlanjut karena mereka luput dari itu
(sebagai penghulu kaum wanita beriman).

Ibnu At-Tin berkata, "Dari perkataan Aisyah, d.q,N U?
'dr',y {tb (Alil berniat sungguh-sungguh kepadamu, dengan haklat

atasmu) disimpulkan bolehnya berniat sungguh-sungguh dengan

selain Allah. Disebutkan dalam kttab Al Mudawwanah, dai Malik,
'Bila seseorang mengatakan, aku berniat sungguh-sungguh kepadamu

dengan nama Allah', lalu tidak dipenuhi, maka tidak berdosa. Ini

seperti ungkapan, 'Aku minta kepadanya dengan nama Allah'. Tapi

bila ia berkata, 'Aku bersungguh-sungguh kepada A1lah agar engkau

melakukan', lalu dia tidak melakukannya, maka dia berdos4 karena

ini adalah sumpah."

Menurut ulama Asy-Syaf i, hal itu tergantung maksud orang

yang bersumpatr. Jika dia maksudkan sebagai sumpatr adalah dirinya,

maka itu adalah sumpah, dan jika dia maksudkan sebagai sumpah

i
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orang yang diajak bicaranya atau pembelaan atau terbuka, maka tidak

demikian.

44. Terlentang

#L ?tt j-; l,t'J't-, ia?, :Jv #'* ft i "t3 
€.;i

..riii & *L,sLtQ$ e$r,;ir,r &i
6287. AUU"a Uin famim mengabarkan kepadaku dari

pamannya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW di masjid

sedang terlentang sambil menumpangkan salatr satu kakinya di atas

yang lain."

Keterangan Hadits:

(Bab Terlentang). Maksudnya, berbaring pada punggung, baik

disertai tidur maupun tidak. Judul ini beserta haditsnya telah

dikemukakan di akhir pembahasan tentang pakaian, sebelum

pembahasan tentang adab. Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab-

bab masjid pada pembahasan tentang shalat. Di sana, saya sebutkan

pendapat orang yang menyatakan batrwa larangan tentang itu telatr

dihapus, dan menggabungkan dalil-dalilnya adalah lebih utama. lnti

larangan itu adalah karena dapat terbuka. Adapun bila aurat tidak

terbuka, maka hal itu diperbolehkan. Itu adalah jawaban Al

Khaththabi dan yang mengikutinya.

Saya pun menukil pendapat orang yang menilai bahwa hadits

mengenai larangan itu adalah lemah dan hadits itu tidak diriwayatkan

dalam kitab Shahih. Saya juga menjelaskan bahwa dia tidak

menyadari keberadaannya pada pembahasan tentang pakaian dalam

kitab Ash-shahih. Maksudnya adalah shahih Muslim. Saya terlanjur

mencantumkat Shahih Imam Bukhari, tapi sudah saya perbaiki pada
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naskah aslinya. Hadits Abdullatr bn Zatd pada bab ini merniliki

penguat, yaitu hadits Abu Hurairatr yang dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban.

45' ridak "'"i"1"TH[-#'*ilTir 
oran g tanp a

tttj33gfl. 1.eurt6'&w riy$T t;-$t 6 vS :}c l';j
'#';,ait 

t1r ,)ij1 15 jy<"tA,i lu;r$s )y:j, zkr'i

.<t'p1ii,

Dan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila

lramu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu

membicarakan tentang berbuat dosa, permusuhan dan durhaka

kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaiil<an dan

tahtta ... dan kepada Allah-lah hendalorya orang-orang yang beriman

bertawakkal." (Qs.Al Mujaadilatr [58]: 9-10)

ril :jLj *t *v\', ;* :t J?.,Li ,:,b?nr gt lt *'*'.*Jyt 
o'.- ,stlit etg,-x ^X tits

6288. Dari Abdullah Oin Umar) RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabd4 *Apabila merelra tiga orang, maka ianganlah dua orang

(dari merelra) berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga."
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(Bab tidak boleh berbisik-bisik antara dua orang tanpa

menyertakan orang ketiga). Maksudnya, tidak boleh berbicara secara

ratrasia.

-l:i);F tisu;;ix'&ei ril r5iT irt,6 tS,ki'i Jt;t

<i*ii5 @llah Azza wa Jalta berfirman, "Hai orang-orang yang

beriman, apabila kamu mengadaknn pembicaraan rahasia, janganlah

lmmu membicaraknn -hingga firman-Nya- orang-orang yang

beriman.') Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu

Dzar. Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Karimatr kedua ayat ini
disebutkan secara lengkap. Dikemukakannya kedua ayat ini
mengisyaratkan batrwa penrbicaraan secara ratrasia yang diizinkan

adalatr jika tidak berkaitan dengan perbuatan dosa dan permusuhan.

(tr:e €ty.; ,9:q ;;. titi6 J?:j' Fi'J til r:ri;r i-$t W s-1 :'djij

P:fu u9- 15 J\- {rir*an-Nya, "Hai orang-orang yang beriman,

apabila lramu mmgadaknn petnbicaraan khusus dengan Rasul,

hendaklah lcamu mengeluarkan sedekah -hingga firman-Nya- apa

yang kamu kerjakan') Demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar. Riwayat Al Ashili dan Karimah juga

mencantumkan kedua ayat ini. Ibnu At-Tin me,nyatakan bahwa yang

tercantum pada naskahnya adalah, '€+Ui tib, ia berkata, "Tapi

bacaannya adalah, iiir; r'i1 t:Fl il't 6 S-.-

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak pemah menemukan

seperti yang disebutkan oleh Ibnu At-Tin pada naskah-naskatr kitab

Shahih.
' a. ,

zi:.t* ft}ii €:,ti- e.trllui lnendaktah lwmu mengeluarkan

sedelrah flrepada orang miskinJ sebelum pembicaraan itu). At-
Tirmidzi meriwayatkan dari Ali, batrwa ayat ini dihapus. Suffan bin

Uyainah meriwayatkan dalam kitabnya Al Jami', dari Ashim Al
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Ahwal, dia berkata, $l'rJt P:, * tO' ,rp d, q6-I iti ,Uj g

iJ iP) ,iztlt Sfs ,s,i,u.oiui ly ,l'i. ,* ta$ i; sil osi ,oi.t*;

qli CiS -S iitr .7r;i t:ri'A lfet*a ayat ini tuntn, tidak seorang pun yang

mengadakan permbicaraan khusus dengan Nabi SAW keanali dia

bersedelrah. Dan orang yang pertama knli mengadakan pembicaraan

khusus dengan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, dia pun bersedekah

satu dinar. Lalu turunlah keringanan, "Maka jila kamu tiada

memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu...') Hadits

iimursal, sedang para periwayahya adalah terpercaya.

Diriwayatkan juga secara marfii'dari Ali, de,ngan redaksi yang

berbeda. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan

dinilai shahih olehnya, serta Ibnu Mardawaih dari jalur Ali bin

Alqamatr darinya, dia berkata, il' & lt l?,t d. J'6,ar-1i lt" dl A

,j,6 .'^ffur ,i-ri sf; fi;,*g , jd '^ft[-r ,t-ri t J* t|{: #
'rj, ;. ,'r* i'6.11i#ieit U:it ,i,6 .:*i a!,i6 .i:;'a ''*ii s;.(i

#ti 9# f (Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW bertanya

kepadalat, "Bagaimana menurutmu, [tentang sedekah satu dinarJ?"

Saya menjawab, "Mereka tidak mampu." Beliau bersabda lagi,
"setengah dinar?" Saya menjawab, "Merel<n tidak mampu." Beliau

bersabda, "Jadi berapa?" Saya menjawab, "Sya'irah [segandumJ.'A
Beliau bersabda, "Engkau sungguh zahid." Lalu turunlah ayat,

"Apakah knmu talcut aknn [menjadi miskinJ...." Ali berknta,

"Berkenaan dengan saya, diringanlunlah bagi umat ini.") Hadits

yang szlma juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Sa'ad bin Abi
Waqqash, dan memiliki hadits penguat.

lj'n r:jL!, $1 lApabtla merela sedang bertiga). Demikian

redaksi mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat Muslim

disebutkan,'ziii o'C $t.

o 
Satuan timbangan yang berahya 6 habbah: 0,6 grarrpenerj.
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9-J.rilr oii gfiy e6-)i (Maka janganlah dua orang berbisik-

bisik tanpa melibatkan orang lcetiga). Demikian yang tercantum

dalarn riwayat mayoritas. Itu adalah kalimat berita yang bermakna

larangan. Pada sebagian naskatr disebutkan tr-g-i,{-j, yaitu kalimat

larangan. Abu Ayyub menarnbahkan dari Nafi' sebagaimana yang

akan dikemukakan setelah satu 6v6, L-.ifieJ-J.i 0$ (Karena

sesungguhnya itu membuatnya sedih). Dengan tanrbahan ini jelaslah

kesesuaian hadits dengan ayat pertamqtfii i-;1, ,til,(Supaya orang-

ordng yang beriman itu berduka cita). Hal ini akan dikemukakan

setelatr beberapabab.

46. MenJaga Rahasia

:,Su 

":;'4- 
,iG ot:J, ;:,rf, $'L StL, i' ib tir;

i,fe *j rlL \t * Ut S-t?i,,!! ; ;i l#-
.y qti i ,#'l ,{r'";r, ,;:"x.'tLi I' L'}i

6289. Abdullah bin Shabbah menceritakan kepada kami,

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar ayahku, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik, dia

berkata, 'Nabi SAW pernatr memberitahukan kepadaku suatu rahasia,

maka aku tidak pemah mernberitahukan rahasia itu kepada seorang

pun (hingga) setelatr beliau tiada. Ummu Sulaim pernatr

me,nanyakannya kepadaku, namun aku tidak memberitahukannya."

Keteransan Iladits:

(Bab Menjaga Rahasia). Maksudnya tidalc menyebarkan dan

merrbuka rahasia.
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Mu'tamirbin Sulaiman yang dimaksud adalatr At-Taimi.

fn;t;i+J; Xi'r kH' ';l;l (Nabi sAWpernah

memberitahukon kepadalu suatu rahasia). Dalam riwayat Tsabit dari

Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di tengah haditsnya

disebutkan, \|r;i 6 :Liri ',* t:"ii ,;t & AW.t6 h6 e q# 1tot"
beliau mengutrclu untuk suatu keperluan sehingga aht terlambat
datang kepada ibulcu. Setelah alat sampai, ibufu bertanya, "Apa yang
telah menahanmu? ') Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad dari jalur

Humaid, dari Anas disebutkan, llr*i 6 :irilcjui) ,'{gl e r*,tb
(Lalu beliau mengutuslu dalam suatu perutusan, lalu Ummu Sulaim

berlata, "Apa yang telah menahanmu?")

d" if iU Ui ,i:fi ri.t-i y)b?i ui luota atat tidak pernah

memberitahuknn rahasia itu kepada seorang pun [hinggal setelah

ketiadaan beliau. Ummu Sulaim pernah menanyakannya kepadalat).

Dalam riwayat Tsabit disebutkan, '4'4 ! 'Liti 'o q,'cji tilie g

$;i'i4 * ?nt p l' ,)?i (Ia bertanya, "Apa keperluannya? " Saya

menjawab, "Itu rahasia." fa berknta lagi, "Janganlah engknu

beritahu seorang pun tgntang rahasia Rasulullah SAW."). Sedangkan

dalam riwayat Humaid yang berasal dari Anas disebutkan, lhir\ tU&,
'"Ji l*ht & Jirr Jr.,l y ltatu dia berkata, "Jagalah rahasia

Rasulullah SAW.") selain itu, dalam riwayat Tsabit disebutkan, i ltt
'c-,1, Li-|!Ji:r-^i L;i 1,U3-j (Demi Ailah, jika aku pernah

menceritakannya kepada seseorang, pasti alu menceritakannya
kepadamu, wahai Ts abit).

Sebagian ulama berkata, "Tampaknya ratrasia itu berkenaan

dengan para isteri Nabi SAW, seandainya rahasia itu mengenai ilmu,
maka Anas tidak akan menyembunyikannya."
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Ibnu Baththal berkata, "Menurut ulama, tidak boleh ada

ratrasia j ika bisa membatrayakan pemiliknya."

Mayoritas ulama berkata, "Bila si pemilik rahasia sudah

meninggal, maka tidak lagi harus menyembunyikan apa yang harus

disembunyikan pada masa hidupnya, kecuali jika rahasia tersebut

mengandung aib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar, bahwa setelah

meninggalnya si pemilik rahasia, ada yang boleh dibuka, dan bahkan

disukai untuk disebutkan walaupun si pemegang rahasia tidak

menyukainya. Ada yang makruh untuk dibukq batrkan haram. Ada

juga yang harus dibuka, misalnya rahasia itu mengandung sesuafu

yang harus disebutkan, seperti menyangkut hak orang lain yang tidak

dapat diselesaikan semasa hidupny4 sehingga bila rahasia itu dibuka

maka diharapkan bisa diselesaikan oleh orang yang bisa mewakilinya.

Hadits-hadits tentang menjaga rahasia di antaranya adalah

hadits Anas, 4i, ,F *"* bizy (Jagalah rahasiaku, niscaya engkau

menjadi orang mulonin). Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al
Kharaithi. Namun di dalam Sanad-nya terdapat Ali bin Zaid, yang

dikenal shaduq namun sering menduga-duga. Asalnya diriwayatkan

oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan olehnya, nulmun tidak

mengemukakan matan ini, tapi menyebutkan sebagian haditsnya.

Adapun hadits, #',;;f-itl *\ .*.-yi,frlt, lr:.,r,rt;iir',Jl6- uJi1.

{;i-t; .u.7ti (Sesungguhnya duduknya dua orang adalah dengan

amanat, makn tidak halal bagi seseorang untuk membulmlcan kepada

sahabatnya apa yang tidak disukainya) diriwayatkan oleh

Abdurrazzaq dari Mursal Abi Bakar bin Hazm. Al Qudha'i
meriwayatkannya di dalam Musnad Asy-Syihab dari hadits Ali secara

marfu' dengan redaksi, H6tur'r,|lilt (Majlis-majlis adalah dengan

amanah) nilmun Sanad-nya dha'if. Abu Daud meriwayatkan seperti

itu dari hadits Jabir dengan tambahan, ,|?'P {1'# 6 :,}.6ajid if
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& i|it *;.'#i it ,?? ej \f lxecualt tiga maitis, vaitu maitis vang

di dalamnya ditumpahkan darah yang haram, atau kemaluan yang

diharamkan, atau diambilnya harta secara tidak dibenarkan). Hadits

Jabir tliriwayatkannya secara marfu', '4t |*ly i - u:Silt":,]l; ri1

"UAi gi*" seseorang menceritakan suatu perkataan kemudian ia pergi,

maka itu adalah amanat). Selain itu, diriwayatkan riwayat penguat

oleh Ibnu Abi syaibah, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Anas

yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

4T.Bilalebih dari Tiga Orang, Maka Boleh Berbicara Secara

Rahasia dan Berbisik-Bisik

€tt\,*, ye \,* Ctiv,i$& hr €, yt *'*
lii;'oi'Jrl y'frurt*W ,? ;yi ori pt*, ;tii-)t ^tfi

6290. Dari Abdullatr (bin Mas'ud) RA, dia berkata, 'T'{abi

SAW bersabda, 'Apabila kalian sedang bertiga, makn ianganlah dua

orang (dari kalian) berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga

sehingga lalian berbaur dengan orang banyak, karena hal itu dapat

membuatnya sedih'."

|y;iA ,1;4q &t *v\, *Ut';r,io yt *'*
'";Pf 

itj tli :'c-i .!tLj Wr"J (,'-^:J 4 gyLL,;i\i ;r;
&'*?1t,ir:ru;,{ e'}i'^# .*3 t ht *,4,
.:;;"tt-'u'3L.e>rf ,;";.J, n' -^;) rjC'"i ,:^4L:t";l
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6291. Dari Abdullah, dia berkata, "Pada suatu hari Nabi SAW
membagi-bagran, lalu seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata,

'Demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan

mencari ridha Allah'. Maka saya berkat4 'Demi Allah, saya akan

menemui Nabi SAW'. Kemudian saya menemui beliau yang saat itu
sedang bersama orang banyak, lalu saya berbicara secara rahasia

kepada beliau, maka beliau pun marah sampai wajatrnya memerah,

kemudian bersabda, 'Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada

Musa, dia telah disakiti lebih dari ini, tetapi dia tetap bersabar'."

Keteransan Hadits:

Menggabungkan kata munaajaah (berbisik-bisik) dengan kata

musaarrah (berbicara secara rahasia) merupakan penggabungan

sesuatu kepada dirinya sendiri, hanya saja dengan kata yang berbeda,

karena maknanya sama. Ada yang berpendapat bahwa keduanya

berbed4 musaarrah (berbicara s@ara rahasia), walaupun bentuk
katanya mengikuti pola kata mufaa'alah (yakni pola kata yang

menunjulkan makna suatu perbuatan yang terjadi dari kedua belah

pihak [saling]), nirmun prakteknya adala]r ada orang yang

menyampaikan ratrasia dan ada orang yang menerima rahasia Oanya
dari satu arah; dari satu pihak). Sedangkan munaajaah (berbisik-bisik)

konotasinya adalah terjadinya pembicaraan secara rahasia dari kedua

belah pihak. Jadi, munaajaah (berbisik-bisik) lebih khusus daripada

musaarrah (berbicara secara ratrasia), sehingga redaksi judul ini
merupakan benhrk penggabungan yang khusus kepada yang umum.

1t $ ;1p (Dari Abdullah),maksudnya adalah Ibnu Mas'ud.

L;t-5-li lUoto ionganlah berbisik-bisr&). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan eJ;;-I-j. fenjelasannya telah dipaparkan

sebelum bab ini.
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/uJu, \i+rr,s o-!; lsettingga kalian berbaur dengan orang

banyak). Maksudnya, hingga ketiga orang itu berbaur dengan orang

lain. Yang dimaksud dengan "orang lain" bisa satu orang atau lebih,

maka judul yang diberikan Imam Bukhari ini memang sesuai. Dari

sini, dapat disimpulkan bahwa bila mereka sedang berempat, maka

tidak terlarang jika dua orang dari mereka saling berbisik, karena dua

orang lainnya juga bisa saling berbisik.

Mengenai ini telah dinyatakan secara jelas dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al Adab Al Mufrad,

Abu Daud dan dinilai shahih olehnya, serta Ibnu Hibban, dari jalur

Abu Shalih, dari Ibnu Umar secara marfu', f ,jui ta;i.i r jt'€ tP ,tii
;tlJ- (Saya berkata, "Bila mereka berempat?" Beliau menjawab,

"Tidak mengapa. ")

Dalam riwayat Malik yang berasal dari Abdullah bin Dinar

disebutkan, iL-t "€,\t; tbt'itt3 r tt'k I h : ..;.(-J-'ot St 11 $ *'i.y uS

... 'cJ* ;r, * 6;-f\ ,#r)). (Adatah lbnu (Jmar, apabila dia

hendak berbicara rahasia dengan satu orang ketika sedang bertiga,

makn dia memanggil orang keempat, kemudian dia mengatakan

kepada dua orang dari merelu, "Tenanglah kalian seienak, karena

sesungguhnya aku telah mendengar ....")

Selain itu, riwayat yang serupa dalam riwayat Suffan dalam

kitab Al Jami' dari Abdullatr bin Dinar, disebutkan dengan redaksi,

ttji .tijlr eJ j ;, tbt ,*i gvt-bi Sgi rs1 iA 'uy tt(Si gvraka rbnu

(Jmar apabila hendak berbisik-bisik dengan seseorang, dia

memanggil orang lainnya, kemudian barulah dia berbisik dengan

orang yang dimal<sudnya). Dia juga meriwayatkannya dari jalur Nafi',
tL.\ tbtffi *i iti-'oi i$f $ (Jika dia hendak berbisik ketika sedang

bertiga, dia memanggil orang keempat).

TATIIUL BAARI _ 29L



-
I

Disimpulkan dari sabda beliau, /du;t3i4AS ufr lselttngga

kalian berbaur dengan orang banyak), bahwa tambahan itu disertakan

pada yang tiga orang, baik dia datang bersama atau pun diajak

sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar.

LJi:"|l,j;bi S->i (Karena hal itu membuatnya sedih),

maksudnya adalah hi n (karena). Demikian yang disebutkan dalam

l<rtab AI Adab Al Mufrad dengan sanad yang disebutkan dalam kitab

Ash-Shahih, yaitu dengan tarnbahan aa.

Al Khaththabi berkatq "Kadang mereka mengucapkan lafazh

ini dengan tidak mencantumkan kata'g."

Lalu dia menyebutkan bukti yang menguatkannya. Selanjutnya

dia berkata, "Pada redaksi ini bolehjuga dengan harakat kasrahpada

htxuf hamzai, yalari 'Aj.s !1, sedangkan yang masyhur adalah dengan

harakat fathah liif;. neUau mengatakan, LJii (membuatnya sedih),

karena bisa saja dia mengira bahwa berbisiknya mereka berdua itu
karena buruknya pandangan mereka terhadap dirinya, atau kedengkian

mereka terhadapnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dilihat dari alasanya, maka tidak

dibolehkan berbisik-bisik ketika sedang berempat 
-yaitu 

bentuk yang

sebagaimana telatr dikemukakan dari Ibnu Umar yang membolehkan

hal itu bila sedang berempat- bila kondisi kedua orang lainnya

seperti kondisi sendirian. Alasan larangan ini adalah, bila berbisik-

bisik itu bisa membuat sedih yang lain (baik satu orang atau pun

lebih), maka tidak boleh dilalrukan, kecuali untuk perkara penting

yang tidak merusak agirma.

Ibnu Baththal menukil dari Asyhab, dari Malik, dia berkata,

"Tiga orang tidak boleh berbisik-bisik tanpa menyertakan satu orang

yang sendirian, dan tidak boleh juga sepuluh orang berbisik-bisik
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(tanpa menyertakan satu orang yang sendirian), karena dilarang

membiarkan satu orang secara sendirian."

Dia berkata, "Ini disimpulkan dari hadits bab ini, karena

makna orang banyak meninggalkan safu orang sama dengan dua orang

meninggalkan satu orang. Ini termasuk sikap yang baik agar tidak

saling membenci dan tidak saling mernutuskan."

Al Maziri dan yang mengikutinya berkat4 '"Tidak ada

perbedaan makna unfuk dua orang dan untuk orang banyak, karena

makna yang disoroti adalah yang satu orang."

Al Qurttrubi menambatrkan, "Bahkan keberadaannya di tengatr

jumlah yang banyak akan semakin berat baginya. Maka mencegah

berbisik-bisik adalatr lebih utama. Tiga orang disebutkan secara

khusus, karena itu adalatr permulaan jumlah banyak yang bisa

menggarnbarkan makna tersebut."

Ibnu Baththal berkata, "Semakin banyak jumlatr orang )rang
tidak diajak berbisik maka semakin jauh dari kemungkinan

menimbulkan kesedihan yang memunculkan tuduhan (dugaan buruk

terhadap yang berbisik)."

Ada perbedaan pendapat bila ada sejumlah orang yang berbisik
tanpa menyertakan sejumlah lafurnya Ibnu At-Tin berkata, "Hadits
Aisyah yang me,nceritakan Fathimatr menunjukkan bahwa hal itu
boleh."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang

menceritakan orang yang mengatakan, lt'*i e.U-lt 64 9rb (Ini

adalah pembagian yang tidak mengharapkan keridhaan Allah). Yang
dimaksud adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Hadits ini menunjul&an
bahwa larangan itu tidak berlaku jika orang-orang yang tidak diajak
bicara tidak tersakiti (atau tersinggung) dengan pembicaraan ratrasia

itu. Dikecualikan dari pokok hukum ini bila orirng yang tidak diajak
berbisik, baik ia sendirian atau pun lebih, mengizinkan kepada kedua



orang yang hendak berbisik untuk berbisik tanpa menyertakannya,
karena dengan adanya izin dari yang bersangkutan, maka larangan

tersebut menjadi hilang.

Adapun bila dua orang sedang berbisik-bisik, sementara ada
orang ketiga yang tidak dapat mendengar pembicaraan keduanya,

bahkan sekalipun kedua orang itu berbicara biasa dia tidak dapat

mendengarnya, lalu dia mendekat agx bisa mendengarkan kedua,

maka hal itu tidak diperbolehkan (tidak boleh mendekat),

sebagaimana halnya dia benar-benar tidak hadir bersama keduanya.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad darir

riwayat Sa'id Al Maqburi, ia berkata, ,L:ta;- h 6j e yt *b oT;,

,s-- rJAi,'"..;lt.it gvW- #\'c,rl-i ts1:)ri1 qb p ,gl&
6#)t*.'-S (Aku pernah berjalan rnelewati lbnu (Jmar yang saat itu

sedang berbicara dengan seorang laki-laki, lalu alru menghampiri
lr.eduanya, maka lbnu Umar mmepuk dadalru dan berkata, "Jika
englrau rnenemukan dua orang yang sedang berbicara, malea

janganlah englcau bergabung dengan keduanya kecuali setelah

meminta izin pada keduanya.")

Imam Ahmad menambatrkan dalam riwayatnya dari jalur
lainnya, dari Sa'id, ;;ui ti1 ,j6'{, *:t h, ,* ,;,bt'c;,; gl ,JGs

qil;:.;- s-r, L-J^t W ,$Ull gtiy qoon dia berkata, ,,Apaknh

englmu belum mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, 'Jika ada dua
orang yang sedang berbisik-bisik, maka selain lceduanya tidak boleh
turut serta pada keduanya lcecaali setelah meminta izin kepada

keduanya'.")

Ibnu Abdil Bar berkata, "Seseorang tidak boleh masuk (turut
serta) kepada dua orang yang sedang berbisik-bisik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak pantas orang yang masuk
(yakni baru datang, atau tadinya tidak turut serta) ikut duduk bersama

keduanya walaupun berjauhan kecuali dengan izin keduanya, karena
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keduanya telah memulai pembicaraan secara rahasia sejak tidak ada

orang lain bersama mereka. kli menunjukkan bahwa maksud

keduanya adalah agar tidak ada orang yang mengetahui pembicaraan

mereka. Terlebih lagi jika suara salah seorang dari keduanya cukup

keras sehingga pembicaraannya tidak dapat ditutupi dari orang di

dekatnya, sebab sebagian orang ada yang mempunyai daya tangkap

yang kuat sehingga ketika mendengar sebagian perkataan bisa

menebak apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Maka menjaga diri

untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menyakiti orang mukmin

sangat dianjurkan, walaupun tingkatarrnya berbeda-beda.

Suffan bin Uyainah meriwayatkan riwayat dalam kitab Jami'-

nya, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, fj t* ie U.Y l's

'J:frF),;;?rt * lt Jht*,ptii;tl ,z;o;;t gbnu Ltmar

mengatakan pada masa fitnah [masa terjadinya huru-hara atau

kelrncauanJ, "Tidakkah kalian melihat pembunuhan sebagai sesuatu,

padahal Rasulullah SAW telah bersabda) lalu dia mengemukakan

hadits bab ini, kemudian di bagian ak*rir dia menambahkan, tJ#

tt-*ir ai'jJ. (Sebagai pengagungan untuk kehormatan orang muslim).

Saya kira tambahan ini berasal dari perkataan Ibnu Umar yang

disimpulkan dari haditsnya lalu dimasukkan ke dalam riwayatnya.

An-Nawawi berkata, "Larangan dalam hadits ini menunjuk&an

haram bila tanpa kerelaannya."

Di bagian lain dia berkata, "Kecuali dengan seizinnya, baik

secara jelas atau pun tidak. Pemberian izin lebih khusus daripada

kerelaan, karena kerelaan kadang bisa diketahui dari indikatornya

sehingga cukup tanpa disertai pernyataan. Kerelaan juga lebih khusus

daripada pemberian izin, karena pemberian izin kadang disertai

dengan keterpaksaan, sementara hakikat kerelaan tidak dapat

diketatrui."

A
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Disebutkarurya secara mutlak menunjukkan tidak adanya

perbedaan antara kondisi hadir maupun safar. Demikian pendapat

Jumhur. Al Khaththabi menuturkan dari Abu Ubaid bin Harbawaih,

dia berkata, "hi khusus dalam safar di tempat dimana orang tidak

merasa aman pada dirinya. Sedangkan ketika hadir atau di dalam

bangunan, maka tidak apa-apa."

Iyadh juga mengemukakan pendapat serupa itu, "Ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hadits ini adalah ketika

safar dan tempat-tempat yang orang merasa tidak aman dengan teman

seperjalanannya, atau tidak mengenalnya, atau tidak mempercayainya,

atau mengkhawatirkannya. Ada atsar yang diriwayatkan mengenai hal

ini."

Ia mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh

Ahmad dari jalur Abu Salim Al Jaisyani, dari Abdullah bin- Amr,

batrwa Nabi SAW bersabd4 J;t-sJ0l2Y6 f)\,ttik- )3 W.|;i.rt
W(o ttii gtit (Dan tidak hatal bagi tiga orang yang sedang berada

di wilayah terbuka untuk berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan

teman merelca [yang satunyaJ). Di dalam sanad-nya terdapat Ibnu

Lahi'ah. Kalaupun diperkirakan valid, maka pembatasannya dengan

'\vilayah terbuka" terkait dengan salah satu dari dua alasan larangan

ini.

Al Khaththabi berkat4 "Beliau mengatakan, ',-:p1
(membuatnya sedih), karena bisa saja dia mengira bahwa berbisiknya

mereka berdua itu karena buruknya pandangan mereka terhadap

dirinya, atau kedengkian mereka terhadapnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits bab ini terkait dengan makna

yang pertama, dan hadits Abdullah bin Amr terkait dengan makna

yang kedua. Berdasarkan makna inilah Ibnu Harbawaih

menakwilkannya, dan terkesan seolah-olah ia tidak menangkap inti

hadits pertama.
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Iyadh berkata, "Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi di

masa awal Islam, namun setelah tersebarnya Islam dan orang-orang

merasa arnan, maka hukum ini tidak lagi berlaku."

Al Quthubi menyanggah bahwa penetapan dan pengkhususan

ini tidak ada dalilnya. Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits ini bersifat

umum, baik secara redaksi maupun makna. Alasannya adalah "sedih",

dan itu bisa te{adi baik ketika safar maupun tidak, maka harus

memberlakukan larangan ini secara umum."

48. Lamanya Berbisik-Bisik

Firman-Nya, "Dan sewahu mereka berbisik-bisrfr. " (Qs. Al
Israa' UT: a7). Kata najwaa adalah bentuk mashdar (invinitif) dari

naajaitu, lalu disandangkan pada kata gaulrti hum (mereka). Artinya,
yatanaaj aun (mereka berbisik-bisik).

,i:lri ,+",';{"; |,+6 ,r"):$ e:rap 5!) ,'i'i':

lxr S:rJ, 6*t-i- ,trrii>rLst

J:* it'"n ,:i.t;>i ?6 ,;-
d$f ,Jv &?tt *>, ,y
F6.Jt)63,*r*?rt

6292. Dari Anas RA, dia berkata, "Iqamat shalat telatr

dikumandangkan, sementara seorang laki-laki sedang berbisik-bisik
kepada Rasulullah SAW. Ia masih berbisik-bisik kepada beliau
sampai-sampai para sahabatnya tertidur, kemudian beliau berdiri lalu
shalat."

.o';q
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Keterangan Hadits:

(Bab Lamanya Berbisik-Bisik. "Dan sewaHu mereka berbisik-

bisik." Kata najwaa adalah bentuk mashdar [invinitifl dari naaiaitu,

lalu disandangkan pada knta ganti hum fmerekaJ. Artinya,

y at anaaj aun [mer e lm b erb is i k- b is ik] ) . P enafsiran ini hanya terdapat

dalam riwayat Al Mustamli. Penjelasannya telah dikemukakan dalam

tafsir ayat ini dalam surah Al Israa', dan telah dikemukakan juga

dalam penafsiran surah Yuusuf ayat 80, + r i"-il (Mereka

menyendiri s ambil berunding dengan berbisik-bisik).

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, ,*tjil'Llr c;3
't '"t r* tUr j-* )b )':J"j grJi- (Setelah iqamah shalat

dilatmandangkan, s eor ang laki-l aki b erb is ik'b is ik kep ada Ras ulull ah

SAW). Penjelasan hadits ini telatr dikemukakan dalam bab

"Mengajukan Hajat kepada Imam, yakni yang dilakukan Menjelang

Shalat Berjamaatr".

U)hJt irl ,P (sampai-sampai para sahabatnya tertidur). Di

sana telatr dikemukakan dengan redaksi, 1t3'fJ. ?tl ,;, (Sampai'

sampai sebagian orang [jamaahJ tertidur).

49. Tidak Membiarkan Api Menyala di Dalam Rumah ketika
Tidur

,6rti$"t

6293. Dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau

bersabd4 'lJanganlah kalian meninggalkan api di dalam rumah l@tilu

lrnlian tidur."

, rG 
.*j t, h, * 

"1, {,i,; .&1.
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; *f ,b *;q .-t o?t:Jv'op\t ,*; ;; oi ,y
Cl rrlr,y 3L ilsl:*j * h, * 4t Ugrt*',1pt

'€*,7';+G &. tty |€'rlu e
6294. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Sebuah rumah di

Madinah terbakar dengan penghuninya di malam hari, lalu hal itu
disampaikan kepada Nabi SAW, makq beliau pun bersabda,

'Sesungguhnya api ini sebenarnya adalah musuh knlian. Apabila

kalian tidur, padamkanlah dari kalian'."

*\t ,* *t Jh JG :Js t;ii"?nt orr l' + /. /,a *
ta O , c t o . , . t o .. a

y-A, oy ,:CAt trr;pf, ,:,-t;.\i,b?r','€!i tr',ip {&j
.glr *fi;G+.at??C:,

6295. Dari Jabir bin Abdillah RA, dia berkata, "Rasulullatr

SAW bersabda, 'Tutupilah beja-bejana, rapatkanlah pintu-pintu dan

padamkanlah lampu-lampu, knrena sesungguhnya bisa saja tilax
menyeret sumbunya sehingga membakar penghuni rumah'."

Keteranean Hadits:

(Bab tidak membiarkan api menyala di dalam ramah l@tika

tidur). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

hadits Ibnu Umar tentang larangan tersebut, hadits Abu Musa yang

menyebutkan hikmah larangan tersebut, yaitu dikhawatirkan
terjadinya kebakaran, dau hadits Jabir yang menyebutkan alasan

kel*rawatiran tersebut.

Hadits Ibnu Umar, tryU;Jf> (Ketika mereka tidur).

Dibatasinya dengan kondisi "tiduf' karena biasanya kondisi ini
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merupakan kondisi lengatr. Dari sini disimpulkan, bahwa larangan ini

berlaku dalam kondisi lengah.

Hadits Abu Musa , a),bl ,P $-Nu "4.O?y (Sebuah rumah di

Madinah terbakar dengan penghuninya). Saya tidak menemukan

nurma-nama mereka.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Disimpulkan dari hadits Abu Musa

sebab perintatr yang terdapat dalam hadits Jabir rurtuk mematikan

lampu. Seandainya diamati tentu akan ditemukan banyak

manfaatnya."

',-3\:*-,,3 e UJili6r l+ bl ls"trrgguhnva api ini sebenarnva

adalah musuh kalian). Ibnu Al Arabi berkata, 'Makna bahwa api

adalah musuh kita, bahwa api bisa menghabiskan tubuh dan harta kita

sebagaimana halnya musuh. Walaupun api bisa bermanfaat bagi kita,

namun itu tidak dapat terjadi kecuali dengan perantara. Oleh karena

itu, beliau menyebutnya sebagai musuh karena mengandung malana

permusuhan."

Ungkapan dalam sanad hadits Jabir, 'Banyak", juga terdapat

dalam kebanyakan mayoritas riwayat tanpa penisbatan. Abu Dzar

menarnbatrkan dalam riwayatlrya, "Dia adalah Ibnu Syindzir." Nama

ini telatr dibahas sebelumnya dalam bab penyebutan jin dari

pembahasan tentang awal penciptaan. Inilah penjelasan haditsnya dan

dia hanya memiliki hadits ini dalam kitab Ash-Shahih.

Al Qurthubi berkata, "Perintah dan larangan dalam hadits ini

sebagai petunjuk atau bimbitrgffi, dan bisa juga sebagai anjuran."

An-Nawawi menegaskan bahwa itu sebagai petunjuk karena

ini untuk kemaslahatan duniawi. Lalu ditanggapi, bahwa bisa juga

mengarah kepada kemaslahatan agatna, yaitu menjaga jiwa yang

haram dibunuh dan harta yang haram disia-siakan.

Al Qurthubi juga berkata, "Hadits-hadits ini menunjukkan

bahwa bila seseorang hendak tidur di suatu rumah dan di dalamnya
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tidak ada orang lain selain dirinya, maka hendaknya mematikan api

sebelum tidur, atau melakukan cara untuk menghindarkan terjadinya

kebakaran. Demikian juga bila di rumah itu terdapat banyak orang,

maka sebagian mereka (atau salah seorang mereka) atau yang paling

berhak di antara mereka agar melakukan hal tersebut. Bagi yang tidak

mengindahkannya berarti telah menyelisihi Sunnah dan

meninggalkannya."

Kemudian dia mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh

Abu Daud serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dari

jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkat u, @b n\.a' p:rt"a:til o'e

|bWu;:,i ,V:to t:+tt os gjtO-;JJi, gb *t *o\tt *Ut fU u.

!rl:'rlr by ;&,,r t:*b'&,,1tr{i *I',,r.a,lt|sA,;\xt y i
'e4 ti ;l 9,u|bii.6- (Sr"t o, tikus muncul kemudian menarik

sumbu fiampuJ, lalu menjatuhknnnya di hadapan Nabi SAW di atas

kain yang sedang beliau duduki sehingga kain itu terbakar sebesar

dirham, maka Nabi SAW bersabda, "Bila kalian hendak tidur, maka

padamkanlah lampu kalian, karena sesungguhnya syetan

menunjuklmn yang seperti ini untuk melalatkan itu sehingga dapat

membakar kalian.")

Hadits ini juga mengandung sebab perintah tersebut dan

keterangan mengenai faktor yang mendorong tikus menarik sumbu,

yaitu syetan, musuh manusia, ia meminta tolong kepada musuh

lainnya, yaitu api. Semoga Allah menyelamatkan kita dengan

kemuliaan-Nya dari tipu daya para musuh, sesungguhnya Dia Matra

Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Jika alasan mematikan lampu

adalatr untuk menghindarkan ditariknya sumbu oleh tikus, maka itu

berarti bahwa bila lampunya berada pada posisi yang tidak dapat

dijangkau oleh tikus maka tidak terlarang untuk dibiarkan menyala,

misalnya ditempatkan pada dudukan tembaga licin yang tidak dapat
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dipanjat oleh tikus, atau di tempat yang jauh yang tidak

memungkinkan tikus dapat menj angkaunya."

Dia berkata, "Adanya perintah untuk mematikan secara mutlak

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dan Abu Musa

-yaitu 
lebih umum dari sekadar api lampu-, adalah karena memang

bisa menimbulkan bahaya lain selain tikus menarik sumbunya,

seperti tedatuhnya sesuatu dari lampu itu pada sebagian perkakas

rumah, atau jatuhnya dudukan lampu sehingga menghempaskan

lampunya lalu membakamya. Untuk itu, perlu diikat dengan kuat. Jika

telah diikat dan diperkirakan arnarL maka hukumnya pun tidak berlaku

karena alasannya sudah hilang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nawawi telah menyatakan itu
dengan memberikan contoh lampu meja, karena itu lebih aman.

Ibnu Daqiq juga berkata, "Perintah-perintah ini tidak

dipandang sebagai perintah wajib oleh mayoritas orang, sedangkan

ahlu zhahir menganggapnya sebagai perintatr yang wajib. Yang

memandang demikian tidak hanya golongan zhatririyah, tapi juga

setiap orang yang mengartikan secara zhatrirnya, kecuali yang

memalingkan dari zhahirnya sebagaimana yang dikatakan oleh ahli

qiyas. Kendati golongan zhahiriyah lebih diharuskan

melaksanakannya karena mereka tidak melihat kepada indikasi-

indikasinya, namun perintah-perintah ini statusnya beragam sesuai

dengan maksud-maksudnya. Jadi, di antaranya ada yang dimaknai

anjuran; yaitu membaca basmalah pada setiap hal, dan ada juga yang

dimaknai anjuran sekaligus petunjuk, seperti menutup pintu, karena

syetan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Sebab, mewaspadai

campur tangannya syetan memang dianjurkan, di samping ada juga

rnaslahat-maslahat duniawi yang terkandung di dalamnya, di

antaranya (dengan menutup pintu) adalah sebagai bentuk penjagaan.

Demikian juga dengan cara menutup tempat minum dan bejana."
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50. Menutup Pintu Pada Malam Hari

7U)Ar, 'Jt t$bst r;arf ,l*"'t t'?tt ;* it J;t'Jv iJuJu :Ju ;G

|t-Ut rr"ft-3 ,ig)\i tf':?: ,:,-,t;\i t4'j ,rfr, tit,
t4

{'rl',' ,,-l'

.1b7-;;'{) ilC'^*'rt 'icl 
j6

62g6.Dari Jabir, dia berkuru, lR*olullah rO* bersabda,
,padamkanlah lampu-lampu pada malam hari jika kalian (hendak)

tidur, tutuplah pintu-pintu, ikatlah kantong-kantong minum, serta

tutupilah malranan dan minuman'."

Hammam berkata, "Aku kira beliau juga bersabda,'Walaupun

(hanya) dengan sebuah batang yang engkau lintangkan' ."

Keterangan lfadits:

HIU ,*.d, jr;yt goaomkanlah lampu-lampu pada malamy''.v".
hari). Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

at;.\\ ryjt|1t (Tutuplah pintu-pintu). Dalam riwayat Al

Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, t'*,t. Pada bab

sebelumnya disebutkan, qJ>i, An semakna dengan tSjlpi.

Penjelasannya telah dikemukakan pada bab jin dan begitu juga

keterangan tentang sisa hadits ini.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menutup pintu mengandung

kemaslahatan agama dan duniawi, yaitu untuk menjaga jiwa dan harta

dari pelaku kerusakan, lebih-lebih dari para syetan. Sedangkan sabda

beliau, dil 6.6.'&f i,tiij:Jr b$ lforrno sesungguhnya syetan tidak

dapat membuka pintu yang tertutup) mengisyaratkan bafuwa perintah

t9/

a/;6e
a

Ltju

:" .:
-;Jts

li

).jt
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menutup pintu untuk maksud menjauhkan syetan agar tidak berbaur

dengan manusia. Alasan ini disebutkan secara khusus untuk

memperingatkan apa yang tidak diketahui kecuali dari nabi.

iili ii"."ii :Su'r;1, 
'irl,i, 

j6 .'qt:;Jrt) 7r;ur tllsl (Serta

tutupilah maknnan dan minuman. Hammam berkata, "Alan kira beliau

juga mengatakan,'Walaupun hanya dengan sebuah batang kayu yang

engkau lintangkan'.") Telah dikemukakan kepastiannya dari Atha'

dalam riwayat Ibnu Juraij pada bab tersebut (tentang jin), dengan

redaksi, * Lb:P )o, jt'lrU1.'tlZi (Tutupilah bejanamu walaupun

hanya dengan sebuah batang yang engkau lintangkan), dan pada

setiap perintah tersebut ada tambah ^, ib l' ilrl f\ti 1O"" sebutlah

nama Allah Ta'ala). Penjelasan tentang hilonahnya telah dikemukakan

pada pembahasan tentang minuman, yaitu pada bab "minum susu".

Ibnu Baththal memaknainya secara umum dan mengisyaratkan

adanya kejanggalan, dia berkata, "Rasulullah SAW telah

mengabarkan bahwa syetan tidak diberi kekuatan terhadap hal-hal

tersebut, tapi di sisi lain mengisyaratkan diberi kekuatan yang lebih

besar dari itu, yaitu kemampuan memasuki tempat-tempat yang tidak

dapat dimasuki oleh manusia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tambahan yang saya isyaratkan

sebelum itu telah menghilangkan kesan adanya kejanggalan itu, yaitu

bahwa penyebutan nama Allah akan menghalanginya dari melakukan

sesuatu terhadap hal-hal tersebut. Ini berarti bahwa gyetan mempunyai

kemampuan terhadap hal-hal tersebut bila tidak disebutkan nama

Allah. Ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan

imam yang empat, dari Jabir secara marfu', ht f i-l'q.',y"lti;'t tiy

?ur f 4 C'ys tiy, ."r:; 13 €e# f ,i,tiiSrr ,Jr'6 y* 'ry:, lgt'ry
nu'ttr,hii3*-lr ,Sus |;tl:: $ (Apabila seseorang masuk rumahnya

sambil menyebut nama Allah ketika dia memasukinya dan ketika

rnskan, maka syetan berkata, "Tidak ada tempat menginap bagi
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kalian [para syetanJ dan tidak pula maknnan." Dan bila dia masuk
tanpa menyebut nama Allah ketikn memasukinya, syetan berkata,
" Kalian [para syetanJ mendapatknnnya. ")

Ibnu Daqiq tampak bimbang dalam hal ini, dan dalam kitab
Syarh Al Ilmam dia berkata, "Kemungkinan sabda beliau, f .iU}.t' Lp

6lA t:.5. & (t or"ra sesungguhnya syetan tidak dapat membuka pintu

yang tertutup) dimalrorai secara umurn, baik dengan menyebut nama
Allah atau tidak. Kemungkinan juga dikhususkan pada pintu-pintu
yang disebut nama Allah ketika memasukinya. Kemungkinan juga hal
itu dikarenakan oleh sesuatu yang berkaitan dengan tubuh syetan, atau
karena sesuatu dari Allah yang di luar tubuhnya."

Dia berkata, "Hadits ini menunjukkan terhalangnya syetan
yang sedang di luar untuk memasukinya. Sedangkan syetan yang
sudah ada di dalam, maka hadits ini tidak menunjuk&an bahwa syetan
itu tidak keluar. Jadi, itu adalah untuk meminimalkan kerusakan, dan
bukan untuk menghilangkarurya. Kemungkinan juga, menyebut nama
Allah saat menutup pintu dapat mengusir syetan yang ada di daram
rumah. Karena itu, selayaknya menyebut nama Allah sejak mulai
menutup pintu. Sebagian orang berkesimpulan untuk menutup mulut
saat menguap agar syetan tidak masuk. Demikian ini karena termasuk
dalam keumuman makna "pintu" dalam arti kiasan."

51. Khitan setelah Dewasa dan Mencabut BuIu Ketiak

?pt:JG p-,, *.\, ,k d, ,f
'#i,.7;r.1-Jr Ui,y.li,_;:,

to.\,, .1.o.t (c.
c4:.e a.rll ,gPl of_f 

€..1 f
,ir.r-iyii ,Lqt:j:e

.rGti
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6297. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Fitrah (kesucian) itu ada lima: Khitan, istihdad (menanlatr

bulu kemaluan), mencabut bulu ketiak menggunting latmis, dan

memotong lanht."

".-t*.\o>t i,Su {":;r'b,,J- i' J';1Ll i;; €j *
]^k, .itirr,*ti ,*.'U.u ix it'fu ^);

:J;is )GJt ,-j'* ,;:t:ir $'t- ,:^# $:';,1, # -r\'JG

."':r* .V; *s,is!;;ilu.

62g8.Dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW O..r"OUu,

"Ibrahim berkhitan setelah (berumur) delapan puluh tahun. Beliau

berkhitan dengan kapak." Kata qaduum disebutkan dengan tanpa

tasydid.

Abdu Abdillah berkata: Qutaibatr menceritakan kepada kami,

Al Mughirah menceritakan ke,pada kami dari l+bt Az'Zinad, dia

berkata, *Bil qadduum." Maksudny4 sebuah tempat. Kata ini

disebutkan dengan tasydid.

'#t$;ul';,y,r& it,b,io fr i * *
a';H \ t;t{t ,,Su .L'rg- *':;6 iG V-,i {'\t 'u

6299. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Ibnu Abbas ditanya,

'sebesar siapa engkau ketika Nabi SAW wafat?' Dia menjawab, 'Saat

itu aku sudah dikhitan'. Dia juga berkata, 'Mereka tidak mengkhitan

laki-laki kecuali setelah baligh'."

zt .l 'd. ',1 lt,.

.3-lJc ,? ,y)l
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6i:r i*r {'\t, -o',},4 -4.c..czlc/c/:tV Ul rf ()* U. * I,.,,
"#

6300. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, (dia berkata)

"Ketika Nabi SAW wafat, saat itu aku sudatr dikhitan."

Keteranean Hqllits:

(Bab khitan setelah dewasa dan mencabut bulu ketiak). Al
Karmani berkata, "Letak kesesuaian judul bab ini dengan pembatrasan

tentang meminta izin, batrwa biasanya khitan memerlukan

berkumpulnya orang-orang yang ada di dalam rumah."

" .. L. 3 o-qJe 6'"*hlt (Fitrah [kesucianJ itu ada lima). Penjelasannya

telah dikemukakan di akhir penrbahasan tentang pakaian dan begitu
juga tentang hukum khitan. Ibnu Baththal menyatakan bahwa khitan
itu tidak wajib. Ia berdalih batrwa ketika Salman memeluk Islam, dia
tidak diperintahkan untuk berkhitan. Namun pendapat ini disangkal,

bahwa kemungkinan itu karena suatu udzur, atau karena peristiwa itu
terjadi sebelum diwajibkannya khitan, atau karena dia memang sudah

dikhitan. Kemudian dari itu, tidak adanya riwayat tentang itu tidak
memastikan tidak terjadinya hal itu. Lagi pula ada perintatr itu untuk
selainnya.

* U.u *" ii,r:J' -t'etj.t.,#l (mrahim berkhitan setelah

berumur delapan puluh tahun). Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Demikian juga perbedaan pendapat mengenai usia beliau ketika
berkhitan, yaitu pada penjelasan hadits yang disebutkan pada judul
"Ibrahim AS". Saya sebutkan juga di sana, batrwa disebutkan di dalam

k'ttab Al Muwaththa'dari riwayat Ab,t Az-Zinad, dari Al A'raj, dari

Abu Hurairah secara mauquf pada Abu Hurairah, bahwa Ibrahim
adalah orang yang pertama kali berkhitan. Saat itu beliau berusia 120
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tahun, dan beliau berkhitan dengan kapak. Setelah itu beliau masih

hidup hingga delapan puluh tahun lagi.

Hadits Ini diriwayatkan juga kepada kami dalam kitab Fawaid
Ibnu As-Simak dai jalur Abu Uwais, dari Abu Az-Zinad dengan

sanad ini secara marfu'. Abu Uwais adalah periwayat yang lemah.

Mayoritas riwayat menyebutkan seperti yang disebutkan pada hadits

bab ini, bahwa Ibrahim AS berlJritan ketika berusia 80 tahun. Al
Kamal bin Thalhatr telah berusaha menggabungkan kedua riwayat

tersebut, dia berkata, "Menurut nukilan dari hadits shahih,Ibrahim

berkhitan pada usia 80 tahun, dan disebutkan dalam riwayat shahih

lainnya bahwa dia berkhitan pada usia 120 tatrun. Penyesuaian antara

keduanya, bahwa Ibrahim AS hidup hingga 200 tahun, 80 th di

antaranya Ibrahim dalam keadaan tidak berkhitan, dan 120 tahun

dalam keadaan sudah berkhitan. Maka makna hadits pertama adalatr

beliau berkhitan setelah 80 tahun, dan makna hadits kedua adalatt

beliau dalam keadaan telatr berktritan selama 120 tahun dari

umurnya."

Namun pendapat ini disanggah oleh Al Kamal bin Al Adim di

dalam bagian l<rtab Al Mulhahfi Ar-Radd ala lbn Thalhah, bahwa ada

kesangsian pada perkataannya jika dilihat dari beberapa segi:

1. Menilai shahih riwayat yang menyebutkan 120 tahun, padahal

riwayat itu tidak shahih. Kemudian dia mengemukakannya

dari riwayat Al Walid, dari Al Auza'i, dari Yatrya bin Sa'id,

dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah secara marfu',

lalu dikomentari dengan menyatakan bahwa Al Walid

melakukan tadlis. Setelah itu dia mengemukakamya dari

Fawa'id lbn Al Muqri, dari riwayat Ja'far bin Aun, dari Yahya

bin Sa'id secara mauquf. Dari riwayat Ali bin Mushir dan

Ikrimatr bin Ibrahim, keduanya dari Yatrya bin Sa'id juga.

2. Redaksi yang dikemukakannya menggunakan huruf lam, yaifii
'nU{, (Jntuk delapan puluh tahun) dan iy-*'+j l-Jiq. (Untuk
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seratus dua puluh). Padatral tidak ada satu jalur pun dari jalur-

jalur periwayatannya yang menyebutkan dengan htntf lam,

karena yang adaadatah dengan redaksi, G.4',y'j l-l'rfl
(Beliau berkhitan ketika berusia delapan puluh tahun) dan

pada riwayat lainnya disebutkan , i-):ai V'ij iL1 lXetika

berusia seratus .dua puluh .tahun). 
Bahkan riwayat yang

pertama disebutkan juga, iid l?: & (Di awat usia delapan

puluh tahun).

3. Dia menyatakan bahwa dalam mayoritas riwayat disebutkan

bahwa setelah itu Ibrahim masih hidup selama delapan puluh

tahun lagi. Maka ini tidak cocok dengan penggabungan

tersebut yang menyatakan bahwa yang 120 tahun adalah yang

tersisa dari umumya setelah beliau berkhitan.

4. Orang-orang Arab masih tetap menggunakan istilah o:*
hingga mencapai setengah, dan bila telah melewati setengah

mereka mengatakan t;J;. Pemaduan yang dilakukan Ibnu

Thalhah adalatr kebalikannya, sehingga bila 
-misalnya-

telah berlalu sepuluh hari dari suatu bulan, maka disebut,
'#.'i-.}9{,Istilah ini tidak dikenal dalam perkataan mereka.

Kemudian dia menyebutkan perbedaan pendapat tentang usia

Ibrahim AS, lalu dia menyatakan bahwa dalam hal tidak ada hadits

yang kuat. Di antaranya perkataan Hisyam bin Al Kalbi dari ayahnya,

dia berkata, "Ibrahim mengajak manusia melaksanakan haji,

kemudian beliau kembali ke Syam lalu meninggal di sana. Saat itu
beliau berusia dua ratus tahun."

Abu Hudzaifah Imam Bukhari, salah seorang periwayat yang

lematr dha'if menyebutkan di dalam kitab Al Mubtada'dengan sanad-

nya yang lemah, bahwa Ibrahim hidup selama 175 tahun. Ibnu Abi
Ad-Dunya meriwayatkan sebuah hadits dari Mursal Ubaid bin Umair

mengenai wafatnya Ibrahim dan kisahnya bersama malaikat maut
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serta masuknya malaikat itu ke tempat beliau dalam bentuk seorang
yang sudah tua yang kemudian diterima sebagai tamu. Setelah itu dia
meletakkan makanan di mulutnya, tapi berjatuhan dan tidak bertahan
di mulutnya, lalu Ibrahim bertanya, "Berapausiamu?,, Dia menjawab,
"seratus enam puruh satu." Maka Ibrahim berkata kepada dirinya
yang saat itu ia berusia seratus enam puluh tahun, ..Hanya tinggal
setahun lagi aku jadi seperti itu." Sejak itu beliau tidak bersemangat
hidup lagi, sehingga malaikat maut mencabut rohnya dengan
kerelaannya.

Ketiga pendapat yang beragam ini sulit dipadukan, tapi yang
lebih raiih adalah pendapat ketiga. Kemudian terlintas pada saya,
bahwa it, bisa dipadukan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan 'i) Si
;;d (saat itu dia berusia delapan puluh tahun)adalatr delapan puluh

tahun dari sejak meninggalkan kaumnya dan berhijrah dari hak ke
Syam. Sedangkan riwayat lainnya, i-i:,*i FV',;.t $i @aat itu ia
berusia seratus dua puluh tahun) adalah sejak kelatrirannya. Atau,
sebagian periwayat mengira bahwa kalimat i-.b, f) adalah \\yV
u;+ (seratus kurang dua puluh [yakni delapan puluh]), atau

sebaliknya.

Al Muhallab berkata, "Berkhitannya Ibrahim AS setelah
delapan puluh tahun tidak mengharuskan kita seperti itu. Sebab pada
umurnnya, manusia telah meninggal sebelum berusia delapan puluh
tahun. Namun Ibrahim berkhitan ketika Allah mengilhamkan dan
memerintahkan itu kepadanya.,,

Dia berkata, "Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak
selayaknya berkhitan kecuali mendekati waktu yang diperlukan, yaitu
saat memerlukan penggunaannya untuk bersetubuh. Ini sebagaimana
tersirat dari riwayat Ibnu Abbas yang mengat**, hlt O"rA;:-f r3jti

!)U" o-!; lUereka tidak mengkhitan lakiJaki hingga baligh).,, Dia
berkata, "Berkhitan sewaktu kecil dilakukan karena perkara ini
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terhitung mudah bagi anak yang masih kecil, sebab kemaluannya

masih lemah dan belum mengetatrui apa-apa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisah Ibrahim AS menunjukkan

bahwa khitan itu disyariatkan, bahkan sekalipun ditangguhkan karena

suatu halangan hingga mencapai usia tersebut. Itulah yang

diisyaratkan oleh Imam Bulifiari dengan judul bab ini. Jadi,

maksudnya bukan berarti khitan itu disyariatkan penangguhannya

hingga tua. Sedangkan alasan yang dikemukakan Al Muhallab

berdasarkan pengamatan, maka mengenai itu perlu dikaji lebih

mendalam, mengingat hikmah l,rhitan tidak terbatas hanya untuk

kesempumaan hal yang terkait dengan bersetubuh, tapi juga karena

bila tidak dikhitan dikhawatirkan adanya najis dari sisa air kencing,

apalagi bagi orang yang beristijmar (cebok dengan benda padat, tidak
dengan air). Oleh karena itu, segera berkhitan ketika usia dimana anak

diperintahkan untuk shalat adalah waktu yang paling tepat. Pada

keterangan sebelumnya, telah saya paparkan perbedaan pendapat

mengenai waktu yang disyariatkan unhrk melakukan khitan.
'- '.".-, atz,Ji*; .1i3-il!',#U (Beliau berkhitan dengan kapak. " Kata

qaduum disebutkan tanpa tasydid). Imam Bukhari mengisyaratkan

dari jalur lainnya riwayat yang menggunakan tasydid, dengan

tambahan, A7'fi (Yaitu sebuah tempat), Saya telah mengernukakan

keterangannya saat menjelaskan hadits tersebut pada judul "Ibrahim
AS" pada pembahasan tentang cerita para nabi. Saya juga telah

mengisyaratkannya di pertengahan pembatrasan tentang pakaian.

Al Muhallab berkata, "Al Qaduum -tanpa 
menggunakan

tasydid- adalah alat, sedangkan jika disebutkan dengan tasydid

-yakni 
al qadduum- adalah nurma tempat. Kedua pengertian ini ada

pada Ibrahim AS, yakni beliau berkhitan dengan alat dan dilalrukan di
tempat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya juga telah mengemukakan
pendapat yang kuat di sana (pada judul Ibrahim AS dalam
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pembahasan tentang para nabi). Disebutkan dalam kitab Al Muttafaq

karya Al Jauzaqi dengan sanad yang shahih dari Abdurrazzaq, dia
berkata, *Al 

Qadduum adalahnama desa."

Abu Al Abbas As-Sarraj dalam kitab Tarikh-nya

meriwayatkan hadits dari Ubaidullah bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id,

dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas secara marfu', ;i;ibt
g\:jJ]urettl(Ibrahim berkhitan dengan al qaduum). Setelah itu saya

berkata kepada Yahya, "Apa itl al qaduum?" Ia menjawab, "Al Fa's

(kapak)."

Al Kamal bin Al Adim berkata di dalam kitab tersebfi (al
muttafaq), "Mayoritas orang berpendapat, bahwa al qaduum yang

digunakan oleh Ibrahim untuk berkhitan adalah alat (kapak)."

Kata ini bisa disebutkan dengan tasydid dan bisa juga tanpa

tasydid, namun yang lebih tepat adalah tanpa tasydid. Dalam kedua

riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan dua kondisi tersebut. An-
Nadhr bin Syumail menyatakan bahwa Ibrahim berkhitan dengan alat

tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, "Mereka mengatakan bahwa

qaduum adalatr nama sebuah desa di Syam." Namun dia tidak

mengetahuinya, dan dia menetapkan yang pertama.

Disebutkan di dalam kitab Shihah Al Jauhari, "Al Qaduum
adalah alat dan juga tempat."

Ibnu As-Sikkit mengingkari yang dengan tasydid secara

rnutlak. Disebutkan di dalam kitab Muttafaq Al Buldan karya Al
Hazimi, "Qaduum adalatr sebuah desa di Halab, dan itu adalah

majlisnya Ibrahim."

'O:t-X )1"I-ti1 gaya ketika itu sudah dikhitan). Kalimat

shabiyytn makhtuun, mulehtan dm khatiin, berarti anak yang telah

dikhitan.
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!)U-,!; ,ylt tt'tltr;-16,e t (Mereka tidak mengkhitan laki-

laki kecuali setelah baliott Maksudnya, hingga dia mencapai usia

baligh.

Al Ismaili berkata, "Aku tidak tatru siapa yang mengatakan,

O:r:*;-1 tit-{'t (Mereka tidak mengk}titan), apakatr Abu Ishaq, Israil

atau orang setelalrnya.

Abu Bisyr berkata dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
',t'i

f U.y*, Pi *h, * 4, (Ketika Nabi SAW meninggal, saat itu

alat berusia sepuluh tahun). Az-Z.rhrj berkata daxi Llbaidullatr bin

Abdillah, dari Ibnu Abbas, 'c;W A ,ii ,#r'{"tdp }n' & 4r'*,
iylili (Alat menemui Nabi SAW di Mina, saat itu aht sudah hampir

mencapa usia baligh). Hadits-hadits dari Ibnu Abbas mengenai hal ini
simpang siur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapabrya ini perlu diteliti
dengan beberapa alasan:

l. Karena asalnya, yang dicantunrkan dalam hadits ini
dirangkaikan dengan yang sebelumnya. Jadi, kalimat itu
disandarkan kepada orang yang dinukil perkataannya pada

yang sebelurnnya, kecuali bila ada indikasi atau bukti bahwa

itu dari perkataan selainnya, sedangkan penyisipan kalimat
tidak dapat ditetapkan dengan kemungkinan.

2. Pemyataan simpang siur itu tidak bisa diterima, karena hadits
yang mahfuzft (terpelihara) lagr shahih menyatakan bahwa ia
dilahirkan di Syib, yaitu tiga tahun sebelum hijrah. Demikian
yang ditetapkan oleh para ahli sejarah dan dinilai shahih oleh
Ibnu Abdil Ban. Ia pun meriwayatkan hadits dengan sanad

yang shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, u.-.i fl6 F3'oU)
,-i3r (Alat lahir ketika bani Hasyim berada di Syi'b).Ini tidak
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menafikan perkataannya, i)Lj)i 'otJ (Saya sudah hampir

baligh) maksudnya adalah mendekati usia baligh. Selain itu,

tidak menafikan perkataannya, !)U" o-rz )* jt o:t!'i|l ti'&)

(Mereka tidak mengkhitan laki-laki kecuali setelah baligh),

karena ada kemungkinan batrwa dia telah baligh, lalu dikhitan

sebelum Rasulullah SAW wafat dan setelah haji Wada'.

Sedangkan perkataannya, y it-l*: (Saat itu alru berusia

sepuluh tahun) dimaknai dengan membuang satuannya (yakni belasan

tatrun). Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari jalur lainnya, dari

Ibnu Abbas, bahwa saat ifu dia berusia lima belas tahun, dan bisa juga

dikembalikan kepada riwayat yang menyebutkan bahwa saat itu dia

berusia tiga belas tahun. Orang yang dilahirkan di pertengahan tahun,

maka bilangan pecatrannya digenapkan. Misalnya ia dilatrirkan pada

bulan Syawwal (bulan ke-10), maka dia punya tiga bulan dari tahun

pertama, tapi itu bisa disebut satu tahun (walaupun di tahun itu hanya

tiga bulan; Syawwal, Dzulqa'datr, Dzulhijjah). Sementara Nabi SAW

wafat pada bulan Rabi', jadi dia sudah memasuki tiga bulan di tahun

tersebut (yakni Muharam, Shafar, Rabi' Awwal) tapi bisa disebut

satu tatrun. Orang yang mengatakan tiga belas tahun, berarti

membuang satuanny4 sedangkan yang mengatakan lima belas tahun

menetapkan satuannya.

l# -:V Pi *vbt, * 4,',-ry 6rti*o Nabi sAW wafat,

saat itu aku sudah dikhitan). Jalur periwayatan ini diriwayatkan secara

maushul oleh Al Ismaili dari jalurAbdullah bin Idris.
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52. Setiap Permainan adalah Batil Jika Melalaikan untuk Taatr

kepada Altah

.(1' #f ',*,).4.*4r

Orang yang berkata kepada temannya, "Mari kita berjudi", dan

firman Allah, "Dan di antara manusia (ada) orang yang

memperganakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatknn

(manusia) dari jalan Allah." (Qs. Luqmaan [31]: 6)

,ji ,;:;6"0f flt*;W €?i,JE 7W /t,r
:uiL G J*'€r'*L ; ,*t *ah, ,* *t J:;:, JG

,E'r.-jiit,s :ryU. Sn ;i.ii,r :rt iy.'t iS+ ,,slirirriut,
jo:"2r$

6301. Dari lbnu Syihab, dia berkata: Humaid bin Abdurman

mengabarkan kepadaku batrwa Abu Hurairah berkata: Rasulullatr

SAW bersabda, "Barangsiapa di antara lalian bersumpah lalu dalam

sumpahnya dia berkan, 'Demi Lata dan Uzza', malca dia hendalorya

mengucaplran, 'Laa ilaaha illaallaah'. Dan barangsiapa yang

mengatalcnn kepada temannya,'Mari kita beriudi', maka hendalotya

bersedekah."

Keteranean Hadits:

(Bab setiap permainan adalah batiliika melalaikan untuk Taat

trepada Allah). Maksudnya adalah seperti orang yang dijadikan lengah

oleh sesuatu, baik sesuatu itu boleh dilakukan atau terlarang. Misalnya
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orang yang disibukkan dengan shalat sunah, atau membaca Al Qur'an,
atau dzikir, atau menghayati makna-makna Al Qur'an, sampai keluar

waktu shalat fardhu dengan sengaja, maka orang yang seperti ini

termasuk dalam kategori ini. Hal itu berlaku untuk hal-hal yang

dianjurkan, apalagi untuk hal-hal yang yang lain.

Bagian pertama judul ini merupakan redaksi hadits yang

diriwayatkan Imam Ahmad dan imam yang empat yang dinilai shahih

oleh Ibnu Khuzaimatr dan A1 Hakim dari hadits Uqbatr bin Amir

secara marfu' , ,:^-r.j +->V ,y?'^:)3l\ Jhti }|l.Ir itS, y, *r-ok
Jl'^-l+)62 $ettap yang melengahkan orang Islam adalah batil,

kecuali melontar panahnya, melatih latdanya, dan bercenglcrama

dengan keluarganya [istrinyaJ). Tampalarya, karena hadits ini tidak

sesuai dengan kriteria Imam Bukhari, maka dia hanya

menggunakannya sebagai judul dan menyimpulkan dari maknanya

untuk membatasi hukum tersebut. Pernyataan "melontar" (panah)

sebagai permainan, karena adanya kecenderungan untuk

mempelajarinya karena bentuknya adalah permainan, namun maksud

mempelajarinya adalah untuk membantu dalam be{ihad. Melatih kuda

mengisyaratkan kepada lomba pacuan kuda, sedangkan bercengkrama

dengan keluarga adalah untuk keakraban dan serupanya. Sedangkan

pemyataan bahwa selain itu adalatr batil, bukan berarti bahwa

semuanya adalah batil dan haram.

':):A-tl lrj,i :9$ \ Jtl",;i (Orang yang berknta kepada

temannya, "Mari kita berjudi.'). Maksudnya, atau yang hukumnya

sama dengan ini.

(a-,ir ;ti,t-;st A qf u e6r uj) , j6l7i p"" fi.rman

Allah, "Dan di antara manusia [adal orang yang mempergunakan

perlrataan yang tidak berguna....') Dernikian redaksi yang tercantum

dalam riwayat Abu Dzarr, sedangkan dalam riwayat Al Ashili dan
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Karimah disebutkan hingga redaksi, ilr ,$.._1" 
'Fr'J*4. (Intuk

menyesatkan fmanusial dari jalan Allah).

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa Imam Bukhari

menyimpulkan pembatasan permainan pada judul ini dari firman

Allah, it l-""*W.(Untukmenyesatpnn [manusial dari jalan

Allah), karena secara implisit bahwa bila mempergunakannya bukan

untuk menyesatkan maka tidak tercela. Demikian juga dengan judul

bab ini, bahwa bila permainan itu tidak membuat lalai untuk taat

kepada Allah maka tidak batil. Tapi secara umum ini dit*rususkan

oleh teksnya, maka setiap permainan yang dinyatakan haram secara

tekstual maka itu jelas batil, baik dapat melalaikan maupun tidak.

Tampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan lemahnya riwayat

mengenai penafsiran al-lahwu dalam ayat ini yang ditafsirkan sebagai

"kekayaan". At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Umamah secara

marfu', ,i'i,:.* li yr4'llsr !i 'J4-1. (Tidak dihalalkan menjual

biduwanita-biduwanita dan tidakpula membeli merelca), :fu tll';tali
i*li <e;r;ir';S €.H U e6, o*) (Dan mengenai merelca, Atlah

menurunlran ayat, "Dan di antara manusia [adal orang yang

mempergunalran perkataan yang tidak berguna ....") Sanad-nya

lemah.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mauquf,

bahwa dia menafsirkan "al-lahwu" pada ayat ini dengan arti

"kekayaan". Namun s anad-nya j uga lematr.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, dimana di
dalamnya disebutkan,'o1:*4 ,l):rLif )r-o :y7( \ Swi ;,;1 lOan

barangsiapa yang berknta kepada temannya, "Mari kita berjudi",
maka dia hendalotya bersedekah). Dengan ini, Imam Bukhari

mengisyaratkan, bahwa judi termasuk bentuk permainan dan orang

yang mengajak berjudi berarti mengajak kepada kemaksiatan. Oleh

karena itu, Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah untuk

FATIIUL BAARI _ 317
i
*

I



menebus kemaksiatan tersebut, karena orang yang mengajak kepada

suatu kemaksiatan, maka dengan ajakannya itu berani dia telah

terjerumus ke dalam kemaksiatan.

Al Karmani berkata, "Inti keterkaitan hadits ini dengan

judulnya dan keterkaitan judul ini dengan pembahasan minta izin

adalah, bahwa orang yang mengajak kepada perjudian tidak layak

diberi izin untuk masuk ke rumah. Selain itu, karena perjudian bisa

mendatangkan banyak orang. Kemudian kesesuaian sisa isi hadits ini

dengan judulnya adalah, bahwa bersumpah dengan Lata dan Uzza

adalah permainan yang melalaikan dari yang Haq dengan makhluk,

maka itu adalah batil."

Kemungkinan juga ketika mencantumkan judul "tidak

memberi salam kepada orang yang berbuat dosa", dia mengisyaratkan

kepada "tidak memberi izin kepada orang dilalaikan permainan dari

ketaatan".

Penjelasan hadits dalam bab ini telatr dipaparkan pada tafsir

suralr An-Najm. Imam Muslim di dalam kttab Shahih-nya, setelah

meriwayatkan hadits ini, dia berkata, "Redaksi, ':):rLiit !6i (l{ari kita

begudi) hanya diriwayatkan oleh Az-Zlthn. Az-hhn memang

mempunyai sembilan puluhan redaksi yang disandarkan kepada Nabi

SAW yang mana periwayat lainnya tidak ada yang menyebutkan itu,

dan itu dengan Sanad-Sanad yangbagus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ditegaskannya redaksi, 'lrJl J6S

{fufari ktta be4udt) sebagai redaksi yang hanya diriwayatkan oleh satu

orang, karena sisa redaksi lainnya mempunyai penguat dari hadits

Sa'ad bin Abi Waqqash. Dari situ, disimpulkan tentang sebab hadits

Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa'i dengan sanad kuat, dia

berkata, lt )?j.Ui'oEi! ,a$$sryJu, t iti |*rlE.r# ti? g
,I;jr aij ir,riJr 'i ,:i w-p, I i:,tLiXo' it ait r ';i ,i65 ;{t * h' ,J:,
Ur r P ,iru.\fii ,Eq c eh,i ,llls 4? F & $j 6ami baru saia
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masuk Islam, lalu alu bersumpah dengan Lata dan Uzza. Kemudian

alat ceritakan itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda,

"Ucapkanlah, 'Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, lahul
mulht wa lahul ltamd, wa huwa alaa kulli syai'in qadiir [Tidak ada

sesembaltan kecuali AUah semata, tidak ada selafiu bagi-Nya. Milik-
Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha

Kuasa atas segala sesuatuJ. Lalu meludahlah ke sebelah kirimu, dan

mohonlah perlindungan kepada Allah. Kemudian, jangan knu

ulangi'.")

Kemungkinan yang dimaksud dengan, h' rt ait x .E;it (Maka ia

hendalotya mengucapkan, "Laa ilaaha illaallaah.") pada hadits Abu
Hurairah adalah dzikir yang disebutkan dalam hadits Sa'ad, yaitu

hingga redaksi, if. femungkinan juga cukup dengan redaksi, ff ajf f
?rt, ku."rru ini adalah kalimat tauhid, sedangkan tambahannya yang

disebutkan dalam hadits Sa'ad berfungsi sebagai penegas.

53. Riwayat-Riwayat tentang Membangun Bangunan

ri1.yt!tylJl n,*it'?ut *Ut,f ;;:j l,SG
.t.r,f F iC,SlW

Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "Di antara tanda-tanda
Hari Kiamat adalah bila para penggembala ternak berlomba-lomba
membangun bangunan."

,*t*\t *Ut'€ 4l':Jtir^+iht orr; itf
*a oicitl ,oj3rt' o-tU; ,Ht'u 46.,sX d
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6302. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku melihat diriku

bersama Nabi SAW. Aku membangun sebuah rumatr dengan tanganku

untuk melindungiku dari hujan dan menaungiku dari terik matahari.

Tidak ada seorang pun di antara maktrluk Allah yang membantuku."

- ltr,';i;.1 Jv,:kiGL$L $v l' # ';|* 6-
^J, \t, b i Jt'e "I'^k A? t) # J, U'c;b:t._lr!P.,

JJ )3. J;.'ra"i,ri :ju ,*l jbitr'^ffi,:o$r'JC *i' 
.,4'01 ,p"lu{air'.srilui

6303. Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, Suffan

me'nceritakan kepada kami, Amr berkata: Ibnu Umar berkata "Demi

Allah, saya tidak pernah membangun bangunan (rumatr), dan tidak

pernah lagi menanam pohon kumra semenjak Nabi SAW wafat."

Suffan berkata, "Lalu aku ceritakan hal itu kepada salah seorang

keluarganya, dia pun berkata, 'Demi Allah, dia pernah membangun

suatu rumah'." Su$an berkatq "Saya katakan, 'Mungkin dia

mengatakannya sebelum membangun'."

@:
(Bab riwayat-riwayat tentang membangun bangunan).

Maksudnya, riwayat-riwayat yang melarang dan yang membolehkan

membangun bangunan. Kata Bangunan lebih umum dari sekadar yang

dibuat dari tanah, tanah liat, kayr, barnbu, atau dari bulu.

io:r;iG gzpt;t yt?|'u :14 {t\, *A, f i;-} i',Se
C,r ;:Ir # ffi-l' (Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "Di antara
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tanda-tanda Hari Kiamat adalah bila para penggembala ternak saling

berlomba-lomba membangun bangunan.") Demikian redaksi yang

tercantum dalam riwayat mayoritas, yaitu iua]. SeaanEan dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, i*:. Hadits ini

telah diriwayatkan secara maushul dan panjang lebar pada

pembahasan tentang iman. Dengan mencantumkan potongan ini,

Imam Bukhari mengisyaratkan saling berlomba-lomba membangun

bangunan merupakan hal yang tercela.

Berdalil dengan riwayat tersebut perlu dicermati lebih jauh,

karena telah diriwayatkan secara jelas tentang tercelanya berlomba-

lomba meninggikan bangunan, yaitu yang diriwayatkan,oteh Ibnu Abi

Dunya dari riwayat Umarah bin Amir, {\1 y; OViar;*}r iil tit

l',;-i ,|\'6-1itt J-,q;-i (Ketika seseorang meninggikan bangunan

melebihi tujuh hasta, dia akan diseru, "Hai fasiq, hendak kemana? ").

Namun di dalam sanad-nya ada kelematran, lagi pula hadits ini
berstatus mauquf.

Tentang tercelanya bangunan secara :nutlah 
disebutkan hadits

Khabbab yang diriwayatkan secara marfu', 1t+O * e,ytt?t
iAt -ju; '1i- ,4)t (Sese,orang akan diberi ganjaran atas semua

na/kahnya, kecuali tanah atau dia berkata, "bangunan.")

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilainya shahih. Ia juga

meriwayatk an syahid-nyadari Anas dengan lafazh, * ;, yi ,r4' it
(Kecuali bangunan, maka tidak ada kebaikan padanya). Ath-

Thabarani meriwayatkan dari hadits Jabir secar a madu' , *t h' ':tji ri1

',1- 
-" 

lijr/rti i, -iJt qf i ]*,? (Apabita Altah menghendaki

lreburukan pada seorang hamba, maka Dia membuat bata dan tanah

menjadi hijau untulotya sehinga dia membangun). Riwayat

penguatnya terdapat di dalam kitab Al Ausath dari hadits Abu Bisyr Al
Anshari dengan redaksi, 6r ,:ii1 e {6 6:1iy **.ii,' tt)t q (Apabita
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Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, dia mena/kahkan

hartanya untuk bangunan). Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits

Abdullah bin Amr bin A1 Ash, dia berkata, '&'t # h' ,rp Vt gr;
,! t3 "u Wi 7\i ,',Sut ,Us :tl (1 lNatt SAW metewatiku, saat itu

alar sedang menemboki kebun, beliau pun bersabda, "Perkaranya

lebih cepat dari itu.") hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan

Ibnu Hibban.

Semua ini dipahami dalam arti membuat bangunan yang tidak

benar-benar dibutuhkan untuk tempat tinggal serta melindung, d*i
dingrn dan panas. Selain itu, Abu Daud meriwayatkan dari hadits

Anas secar a marfu', f r; 'ft ,i U l\ry* o*i;f" TA.F \tt
(Ketahuilah, sesungguhnya setiap bangunan adalah kerugian bagi

pemililcnya, kecuali yang harus, kecuali yang harus). Para

periwayatnya tsiqah kecuali yang meriwayatkan dari Anas, yaitu Abu

Thalhah Al Asadi, dia tidak dikenal. Hadits ini memiliki riwayat lain

dari Watsilah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.
u1.

s4-L @fu melihat dirilni. Terkesan seakan-akan dia

membayangkan kondisi tersebut, sehingga dia melihat dirinya sedang

melakukan apa yang dia sebutkan itu.

Ftr;b lor ,)* dt ! (Bersama Nabi SAn. Maksudnya,

padamasaNabi SAW.

of; gaindungila). Kata ini dibentuk dari kata akanna yang

artinya waqaa (melindungi). Abu Zatd Al Anshari dan Al Kisa'i

mengatakan bahwa maknanya adalah menutupi.

l' + '04:61 *v utOt 6 (Tidak ada seorang pun di antara

makhluk Atlah yang membantulat).Ini adalah redaksi penegasan untuk

kalimat, Lt*.L Z'i. (Aht membangun dengan tanganht), dan ini

mengisyaratkan ringannya pekerjaan tersebut. Disebutkan dalam

riwayat Yahya bin Abdil Hamid Al Himmani dari Ishaq bin Sa'id As-
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Sa'id dengan sanad ini yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili dan Abu

Nu'aim di dalam krtab Al Mustakhraj, -P|y E (Sebuah rumah dari

bulu).

Dengan tambatran ini, Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari,

dia berkata, "Imam Bukhari memasukkan hadits ini ke dalam kategori

bangunan dengan tanah dan tanah liat, padahal hadits ini menyebutkan

tentang rumatr bulu." Tanggapan ini dapat dijawab, bahwa yang

meriwayatkan redaksi tambatran ini dipandang lematr orang mereka.

Kalaupun dianggap shahih, maka sebenarnya pada judul yang

dicantumkan Imam Bukhari tidak terdapat pembatasan dengan tanah

dan tanah liat.

1 (Bata). Kata ini boleh dibaca labinah dan boleh juga

libnah.

"eJ'd" 11 (Dan tidak pernah tagi tnenanarn pohon htrna).

Ad-Dawudi berkata, "Menanam tidak seperti membangun, karena

orang yang menanam dengan niat untuk memenuhi kebutuhan atau

penghasilan, maka dalam hal ini terdapat keutamaan, dan bukan

dosa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak disebutkan kata "dosa" dalam

hadits ini. Perkataannya ini mengesankan bahwa semua pembangunan

adalatr dos4 padahal tidak demikian, dan tidak setiap yang melebihi

kebutuhan adalah berdosa. Tidak diragukan lagi, bahwa menanam bisa

mendatangkan patrala karena bisa menghasilkan makanan yang tidak

dapat dihasilkan dari membangun. Namun demikian membangun juga

bisa mendatangkan pahalq seperti membangun bangunan yang

memberikan manfaat kepada orang png tidak dapat mernbangun,

dengan begitu mendatangkan patrala bagr yang membangun.

,+t F.'n;iI (Lalu ahr menceritakan hal itu kepada salah

seorang keluarganya). Saya tidak menemukan namanya. Sedangkan
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yang mengatakan ini adalah Sufuan, yaitu yang menceritakan ini dari

Amr dari Ibnu Umar.
., c '-a l,

s-i.'Jj.) ailli:Jt-! (Dia berknta, "Demi Allah, dia pernah

membangun. ") AiKhasymihani menambahkan dalam riwayatnya, S
(sebuah rumah).

'ri-bl ;+,StS'^-jii,Lii 'iqi:, )'6 lsuyyan berkata, "Aku

berlrata, 'Mungkin dia mengatakan itu sebelum membangun'.")

maksudnya adalah dia berkata, "rqku tidak pemah meletakkan sebuah

bata di atas bata lainnya... sebelum dibangururya apa yang aku

sebutkan itu." [d pemakluman yang bagus dari Suffan, periwayat

hadits ini. Kemungkinan juga bahwa Ibnu Umar memang tidak pemah

membangun dengan tangannya setelatr Nabi SAW wafat. Sedangkan

di masa Nabi SAW, dia memang pernah melakukan itu. Yang

dinyatakan oleh salah seorang keluarganya (bahwa ia pematr

membangun rumatr setelatr wafatnya beliau) adalah karena

perintahnya, lalu dinisbatkan kepada perbuatannya sebagai kiasan

(ya[<ni Ibnu Umar mernbangun atas perintah orang lain atau untuk

orang lain tapi dinisbatkan kepada dirinya). Kemungkinan juga yang

dia bangun itu adalah rumah dari kayu atau bulu. Atau yang dinafikan

Ibnu Umar adalah yang melebihi kebutuhannya, sedangkan yang

dinyatakan oleh keluarganya adalah membangun rumatr yang memang

harus ada (dibututrkan), atau memperbaiki suatu bagran dari

rumalurya.

Ibnu Baththal berkata, "Dapat disimpulkan dari perkataan

Suffan, bahwa bila ada dua perkataan yang kontadiktif dari seorang

alim, maka bagr yang mendengarnya hendaknya menakwilkan dengan

cara menghilangkan kotradiksinya untuk membebaskannya dari

dusta."

Kemungkinan dari perkataan salah seorang keluarga Ibnu

Umar itu, Su$an menangkap pengingkaran terhadap apa yang
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diriwayatkannya dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar, maka dia pun

segera membela gurunya dan dirinya dengan tetap menjaga etika

terhadap orang yang berbicara kepadanya, yaitu dengan

penggabungan yang disebutkannya itu.

Penutup

Pembahasan tentang minta izin ini memuat 85 hadits marfu" di

antaranya ada 12 yang mu'allaq dan yang semakna dengannya dan

sisanya adalah maushul. Hadits yang terulang dari hadits-hadits pada

pembatrasan ini dan pada pembatrasan-pembahasan sebelumnya

sebanyak 65 hadits, sedangkan yang tidak diulang sebanyak 20 hadits'

Imam Muslim manyepakati takhrij-nya selain hadits Abu Hurairatr,

t--!\1.S*jt'J?t (Ur"tan seseorang adalah izinnya),hadits Anas pada

bab berjabat tangan, hadits Ibnu pada bab ihtibaa' (duduk jongkok),

hadits Ibnu Umar pada bab bangunan dan hadits Ibnu Abbas tentang

Itritan. Dalam pernbahasan ini juga terdapat 7 atsar dari para sahabat

dan generasi setelatr mereka.
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80. KITAB DOA

,1,3+|; ot5;;-r-rr' tl '€'1zi;i ;'i\r) ,}a yt J'y',

.@ir|&o',J..l;{r

Dan firman Allah, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka

Jahanam dalam keadaan hina dina." (Qs. Ghaafir [40]: 60)

Keterangan Hadits:

(Kitab Doa). Kata da'awaat adalah bentuk jarnak dari kata

da'wah, artinya seruan. Sedangkan ad-du'aa' artinya permohonan.

Contohnya adalah ad-du'aa'ilaa asy-syai' adalah al hatsts alaafi'lihi
(seruan untuk melakukan sesuatu), da'autu fulaanan artinya sa'altuhu
wa da'autuhu istaghatstuhu (akt memohon, menyeru dan meminta
pertolongan kepada si fulan). Kata ini digunakan juga untuk makan

kekuatan yang tinggi, seperti firman Allah dalam surah Ghaafir [40]
ayat 43, g:;Yi e f-t gfur e"ry;'i A Qidak dapat memperkenankan

seruan apa pun baik di dunia maupun di akhirat). Demikian yang
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dikatakan oleh Ar-Raghib, dan bisa juga dikembalikan kepada yang

sebelumnya.

Kata ad-du'aa' digunakan juga untuk menunjukan makna

ibadatr. Kata ad-da'waa jrga berarti doa, seperti firman-Nya dalam

surah Yuunus ayat 10, et:*S -eT) (Dan penutup doa mereka), dan

juga berarti 

"*'11i, 
seperti firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat 5,

ui! 'i;G\1 nityts lrf U,i (Maka tidak adalah keluhan mereka di

waktu datang kepada mereka siksaan Kami).

Ar-Raghib berkata, "Kata ad-du'aa' jluga sebagai panggilan

(sebutan), seperti firman-Nya dalam surah An-Nuur ayat63, t1-Jiiri I
\b;f.'|+r; :bis'&. )ytt iO! ltanganlah kamu jadikan panggilan

Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada

sebagian [yang lainJ )."
Ar-Raghib juga berkata, "Kata ad-du'aa' sarna dengan an-

nidaa' (seruan), namun terkadang an-nidaa' tidak disertai nulma,

sedangkan ad-du'aa' hampir selalu disertai nama."

Syaikh Abu Al Qasim Al Qusyairi mengatakan di dalam kitab

Syarh Al Asma' Al Husna, yang intinya, "Kata ad-du'aa' di dalam Al

Qur'an mempunyai beberapa pengertian, di antaranya: i'r' ill
(penyernbahan) seperti disebutkan dalam surah Yuunus ayat 106: li
!lbi-tj|!-{ilif r; Ar g\ibil3 (Dan janganlah kamu menyembah

apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak [pulal memberi

madharat kepadamu selain Allah), iir;*fi (permintaan bantuan),

seperti dalam surah Al Baqarah ayat23, nsit:.t4J' tri\tj lDan aiaklah

penolong-penolongmul, irf--lr (permohonan) seperti firman Allah

dalam surah Ghaafir ayat 60, '6'*1 d:i\i (Berdoalah kepada-Ku,

niscaya akan Kuperkenankan bagimu), i3.iJl (perkataan), seperti yang
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disebutkan dalam surah Yuunus ayat 10, !-ijttr |!iq W. grp's (Doa

mereka di dalamnya ialah, "Subhanakallahumma."), ir.u3r (panggilan

atau seruan), seperti dalam surah Al Israa' ayat 52, €?',t;-?'i Voit"

pada hari Dia memanggil kamu), dan i.r iilr (pujian atau sanjungan),

seperti daiam surah Al Israa' ayat ll1,'i,&?r rrjir 1i?tt tliir Ji
(K at almnl alt, " S er'ul ah Al I ah at au s erul ah Ar - Rahm an.")

Ca-,"li 
'€a'-e"j;1 elit>,jr;; ilrr ili Crin"an Allah Ta'ata,

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu ....")

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar,

sedangkan yang lainnya mencantumkan ayat hingga kata, ;trgt!. Ayat

ini lebih mengedepankan berdoa daripada pasrah (tanpa doa)'

Ada golongan yang berpendapat, bahwa yang lebih utama

adalah meninggalkan doa dan pasrah terhadap qadha'. Mereka

menjawab ayat ini, bahwa bagian akhir ayat ini menunjukkan bahwa

yang dimaksud dengan doa adalah ibadah, yaitu berdasarkan firman-

Nya, g-rL* lrt o') ;|--';$t'o\ (S esun gguhny a orang- or ang y ang

menyombongkan diri dari menyembah-Ku). Mereka juga berdalih

dengan hadits An-Nu'man bin Basyir, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, ii, i/r ':-l,iOtt:r (Doa adalah ibadah), kemudian beliau

membacak an ayat, |* i');;--';$t"ot ,egl ',n;li €!\i'$)'Jtt)
€i+ (Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya

akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang

menyombongkan diri dari menyembah-Ku ..."). Diriwayatkan oleh

keempat imam hadits, serta dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Al
Hakim.

Kelompok lairrnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan

"doa" pada ayat ini adalah meninggalkan dosa-dosa. Jumhur

menjawab bahwa doa adalah bagian terbesarnya ibadah, yaitu seperti
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redaksi hadits, z,-i7 ijr (haji adatah Arafah), maksudnya adalatr

bagian haji dan rukunnya yang paling besar adalah Wukuf di Arafah.

Ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari

Anas secaramarfu', ii$Jr !i lr;ilr (Doa adalah intinya ibadah),

Banyak sekali atsar yang mutawatir dari Nabi SAW yang

menganjurkan berdoa, di antaranya: hadits Abu Hurairah yang

diriwayatkan secara mafu', rrblu)r', !, *{ft;:A'uA lrtao* oao

sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada doa). Hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta dinilai shahih

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Diantaranya juga hadits Abu

Hurairatr yang diriwayatkan secara marfu', *|'t^ {nt UU il cr
(Barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan

murlra kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam

Bukhari di dalam kitab l/ Adab Al Mufrad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah,

Al Bazzar dan Al Halcim, semuanya dari riwayat Abu Shalih Al
Kltuzi, meskipun status Al Khuzi ini masih diperselisihkan, dia dinilai
lematr oleh Ibnu Ma'in dan dinilai kuat oleh Abu Zur'ah. Al Hafizh
Ibnu Katsir moduga batrwa dia adalatr Abu Shalih As-Samman

sehingga menyatalcan batrwa Imam Ahmad meriwayatkan haditsnya

sendirian, namun sebenarnya tidak sebagaimana yang dikatakannya,

karena Al Mizzi, guru dia, di dalam kitab Al Athraf menyatakan

sebagaimana yang saya katakan. Disebutkan dalam riwayat .AlBazzx
dan Al Hakim dari Abu Shalih Al Khuzi, '{;:}, u;l|,>i; 6nu
mendengar Akt Huroirah).

Ath-Thaibi berkata, 'Makna hadits ini adalah, orang yang

tidak meminta kepada Allah, maka Allatr membencinya, sedangkan

orang yang dibenci adalah orang yang dimurkai, dan Allatr suka

dimintai."

Ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan

secara marfu', lUb(Lf.i Sirr i,f {ld'utrr rrL (Memintalah kepada
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Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah suka dimintai).

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Juga riwayat yang

diriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar secara marfu', b'&iO!.t[t'01

;rLJu,1' ,t+ Fli ;rf"'l U'J:j (Sesungguhnya doa bermanfaat

terhadap yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Karena itu,

hendaklah kalian berdoa wahai para hamba Allah). Namun sanad'

nya lemah. Kendati demikian hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim.

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan hadits di dalam kitab Ad-

Du'a dengan sanad yang orang-orangnya terpercaya kecuali riwayat

an'anah-nya Baqiyyah, yaitu dari Aisyah secara marfu', !.--7i 3r ,r1

,riLJr ,#';Nt (sesunggtthnya Allah menyukai orang-orang yang

meminta dengan terus-menerus ketika berdoa).

Syaikh Taqiyyuddin As-Subki berkata, "Yang lebih utama

adalah memaknai doa pada ayat tersebut sesuai zhahirnya. Sedangkan

redaksi setelalurya, yaitu;1'rui7 fi @ari menyembah-Ku), bahwa doa

lebih khusus daripada ibadah, karena itulah orang yang enggan

beribadah maka dia enggan berdoa. Berdasarkan pemaknaan ini, maka

ancaman tersebut adalah bagi orang yang meninggalkan doa karena

enggan (yakni sombong). Sementara orang yang tidak berdoa karena

suatu maksud, maka ancaman itu tidak berlaku padanya, walaupun

kita memandang bahwa terus berdoa adalah lebih kuat daripada

meninggalkarurya, berdasarkan banyaknya dalil-dalil yang menyeru

untuk berdoa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ayat setelahnya juga menunjukkan

bahwa dikabulkannya doa itu harus disertai dengan keikhlasan, yaitu

firman Allah dalam surah Ghaafir ayat 65, $-iSt'i tbt i'otLi'it lUaka

sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya).

Ath-Thaibi berkata, "Makna hadits An-Nu'man adalah dengan

memahami kata al ibaadah berdasarkan makna bahasa, karena doa

adalah ekspresi puncak kerendahan diri dan kebutuhan terhadap Allah
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serta kepatuhan kepada-Nya, sementara ibadah disyariatkan untuk

mengekspresikan ketundukan kepada Sang Pencipta dan menunjukkan

kebutuhan terhadap-Nya. Karena itulah Allah menutup ayat ini
dengan fi rman-Nya,,?L+'tf o'):;Jr-'i-;ft L\ (S e s un g guhny a or an g-

orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku ...) maksudnya

adalah kesombongan atau keengganan yang mengekspresikan tidak

adanya kehinaan diri dan kepatuhan. Allah menempatkan kata di*
(menyembah-Ku) pada posisi G.r-bi (berdoa kepada-Ku), dan

menjadikan kehinaan dan kerendahan sebagai balasan kesombongan

itu."

Al Qusyairi memaparkan perbedaan pendapat mengenai

masalah ini di dalam kitab Ar-Risalah, dia berkata, "Ada perbedaan

pendapat tentang mana yang lebih utama, berdoa atau diam saja

dengan kerelaan? Ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama

adalah berdoa. Pendapat ini lebih layak diunggulkan karena

banyaknya dalil yang menunjukkannya, sebab berdoa mengandung

ekspresi ketundukan dan kebutuhan. Ada juga yang berpendapat

bahwa yang lebih utama adalah diam dengan kerelaan, karena pasrah

merupakan keutamaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim mereka adalah, bahwa orang

yang berdoa tidak mengetahui apa yang telah ditetapkan untuknya,

sehingga jika doanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka

akan sia-sia, tapi jika tidak sesuai maka itu merupakan bentuk

penentangan. Jawaban untuk poin pertama, doa termasuk kategori

ibadah karena mengandung ekspresi ketundukan dan kebutuhan.

Sedangkan untuk poin kedua, bila dia meyakini bahwa tidak ada yang

akan terjadi kecuali yang telah ditakdirkan (ditetapkan) Allah, maka

itu adalatr bentuk kepasrahan, bukan penentangan. Manfaat doa adalah

dicapainya pahala karena dengan berdoa berarti telah melaksanakan

perintah. Selain itu, ada kemungkinan bahwa apa yang dimohonkan
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akan terjadi sebagaimana apa yang dimohonkan, karena Allah adalah

Pencipta semua sebab dan akibat.

Al Qusyairi juga berkata, "Ada sebagian orang mengatakan,

'selayaknya orang yang berdoa itu berdoa dengan lisannya disertai

kepasrahan hatinya'. Namun yang lebih utama adalah, bila di dalam

hatinya tersirat untuk berdoa maka berdoa adalah lebih utama,

demikian juga sebaliknya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama adalah

kedudukan yang paling tinggi, yaitu berdoa dengan lisannya disertai

kepasrahan hatinya. Sedangkan yang kedua (pendapat A1 Qusyairi

sendiri) tidak selalu dialami oleh setiap orang, maka itu dikhususkan

dari yang umum.

Al Qusyairi juga berkata, "Bisa juga dikatakan, bahwa dimana

ada kepentingan terhadap Allah atau kaum muslimin, maka berdoa

adalah lebih utama, tapi bila hanya untuk diri sendiri, maka diam

adalah lebih utama,"

Ibnu Baththal juga pernah melontarkan pendapat ini ketika

mengemukakan, "Disukai berdoa bagi orang lain (mendoakan orang

lain) dan membiarkan dirinya (tidak mendoakan diri sendiri).

Landasan orang yang menakwilkan doa pada ayat tersebut atau

lairurya dengan arti "ibadah" adalah firman Allah dalam surah Al
An'aam ayat 41, *rJ:r tt1 tl o+:JS 6ti*.5 (Maka Dia menghilangkan

bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia

menghendaki), karena banyak manusia yang berdoa namun tidak

dikabulkan. Seandainya makna doa sesuai dengan zhahir ayat, maka

hasil berdoa tidak akan berbeda dengan kenyataan."

Jawabannya bahwa setiap orang yang berdoa itu dikabulkan,

namun bentuk dikabulkannya doa itu bermacam-macam, ada yang

terjadi persis seperti yang didoakan, ada juga yang diganti dengan

yang lain. Mengenai ini telah disebutkan di dalam hadits shahih yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dari hadits tlbadah bin
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Ash-Shamit secara marrtt', \1 ,thril lirr 66T :tli*r'ri'i-'#t']ti Ab $

a-l#, ,-ilt',y'{" J? (Tidak seorang muslim pun di muka bumi yang

berdoa dengan suatu doa [kepada AllahJ kecuali Allah
memberikannya kepadanya atau memalingkannya dari keburukan
y an g s eb andin g d en ganny a).

Imam Ahmad meriwayatkan riwayat dari Abu Hurairan, liril
'J w:t:- oi t-ib ,'i t1)h4 (Bisa jadi Allah menyegerakan baginya,

maupun menyimpannya untulorya). Irnam Ahmad juga meriwayatkan

dari hadits Sa'id secara marfu', '-r;$t $ ii$ d i?U tU- F b O

e1J 6:i'{-'tti tyt ,'af*l'i H|oi r11,2>xi o:$ll\hr 6d;i tlr- t
qj+ ,-i-lr'U a3. J,b;-bl tyt ,r:-lrti (Tidaktah seorang muslim berdoa

dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula pemutusan

rahim (hubungan kekerabatan), kecuali Allah memberikan kepadanya

salah satu dari tiga hal, yaitu: Doanya dikabulkan dengan segera
baginya, atau disimpan untulotya di akhirat kelak, atau dipalingkan
darinya keburukan yang sebanding dengannya itu). Hadits ini dinilai
shahih oleh Al Hakim. Ini adalah syarat kedua dikabulkannya doa.

Ada syarat yang lain, di antaranya adalah makanan, pakaian

dan tempatnya harus baik (halal), berdasarkan hadits, L\,['qt L.i-;fri

(Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan). Hadits ini akan

dikemukakan setelah dua puluh bab, yaitu dari hadits Abu Hurairah.

Syarat lainnya adalatr tidak tergesa-gesa dalam berdoa berdasarkan

hadits, it|a4Li- P o*i 'J{ iJ U'Vf\,*r;';-,-(Satah seorang dari

kalian akan dikabulkan selama dia tidak berluta, "Alat telah berdoa

tapi tak kunjung dikabulkan ') Hadits ini dinukil oleh Imam Malik.
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L. Setiap Nabi Mempunyai Doa yang Dikabulkan

i,*;'d'ls.:.,Js'&3 ;a?rt e i"J;rli i;"; G-.i r
..-o "2.o-', zoz / 

- 1o-1to l. ,o'*-','2 '/c '.i?\t e ,"\ .uu"e 6y; 'G*1 ot i)\ c\ *x- +tLa'i*'

$,;.Dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW bersabda,

"setiap nabi mempunyai satu doa mustaiab yang dipanjatkannya, dan

alat ingin menahan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat

nanti."

o..' oz t i,,: , N,iGlii ,;'Jr'd;;i (.-.ai u -l+L5zJ

;\.

6305. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap

nabi telah menyampaikan suatu permintaan 
-atau 

beliau bersabda,

"setiap nabi mempunyai satu doa yang telah dipaniatkannya'"- lalu

doa itu dikabulkan. Namun aku meniadikan doaku sebagai syafaat

untukumatku pada Hari Kiamat nanti-"

Keterangan Hadits:

(Bab setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan)' Demikian

yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat

yang lain tidak mencantumkan kata "bab" sehingga judul ini termasuk

judul yang pertama (dirangkaikan dengan ayat yang tercantum setelah

"Kitab Doa"). Kesesuaiarurya dengan ayat tersebut adalah sebagai

isyarat bahwa sebagian doa tidak dikabulkan seperti yang diminta.

1

i

i:

ii
1,

1,

I
fr
li

fi

t
I
I

i
li,-
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dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, tapi saya tidak melihatnya

pada riwayat yang lain, dan tidak pula pada naskah kitab Al

Muwaththa'.

q, p\ (Yang dipanjatkannya). Dalam riwayat Al A'masy dari

Abu Shalih, dari Abu Hurairah ditambahk art,'d'-f*iA S'$rli @ot"

setiap nabi menyegeraknn doanya). sedangkan dalam hadits Anas,

yaitu hadits kedua pada bab ini disebutk .rr1,{'?bri:'ti (Lalu doa itu

dikabulknn).

,:i\\ e €i\.'ubttb, ,i.;rt '..i,i ;ti *11 (Dan atru ingin menahan

doaku sebagai syafaat untuk umatftu di akhirat nanti). Disebutkan

dalam riwayat Abu Salamatr dari Abu Hurairah yang- akal

dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid, 
'e*t b( hr 

"r3 
Ot'ld--t6

(Maka alat ingin isnya Allah menyembunyikan[nyaJ). Tambahan tt3 ot

ll' ini berfungsi untuk memohon keberkahan. Sedangkan dalam

riwayat Muslim yang berasal dari riwayat Abu Shalih, dari Abu

Hurairah disebutkan, ';,,1:*r t;, (Dan sesungguhnya alat telah

menyembunyikan).Selain itu, dalam hadits Anas disebutkan, (,_jtei

,;f't (Malca aku jadikan doalcu) dan tambahan, aj$ir i\ @ada Hari

Kiamat).Abu Shalih juga menambahkan redaksi, ; lur 
"O 

q*S 1
q- il '!i;-1 ,fi',y et; (Insya Allah itu akan berlaku bagi umatlat

yang meninggal dengan tidak memperselaiukan sesuatupun dengan

Allah).

Tampaknya,NabiSAwinginmenundadoanya,kemudian
beliau betekad dan benar-benar melakukannya (yakni

menangguhkan:aya). Beliau mengharap hal itu terjadi, lalu Allah

memberitahu kepada beliau dan menetapkannya. Pembahasan tentang
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syafaat secara lengkap dan macam-macalnnya akan dijelaskan di awal

pembahasan tentang kelembutan hati.

Zhahir hadits ini terasa janggal, karena banyak sekali doa para

nabi yang telah dikabulkan, apalagi Nabi kita SAW. Hal ini karena

zhahir riwayat tersebut menunjukkan bahwa setiap nabi mempunyai

satu doa saja yang dikabulkan. Jawabannya bahwa yang dimaksud

adalah doa yang dijamin terkabul, sedangkan yang lain adalah doa-doa

yang diharapkan terkabul.

Selain itu, ada yang berpendapat, batrwa makna itj6; Yl.
(setiap nabi mempunyai satu doa) adalah doa yang paling utama, yang

tentunya mereka juga mempunyai doa-doa yang lain. Ada juga yang

berpendapat bahwa setiap nabi mempunyai satu doa yang dikabulkan

untuk umatnya, baik untuk membinasakan mereka atau pun untuk

menyelamatkan mereka. Sedangkan doa-doa yang khusus, di

antaranya adayangdikabulkan dan ada juga yang tidak dikabulkan.

Ada pula yang berpendapat bahwa setiap nabi mempunyai doa

yang dikhususkan untuk kehidupan dunianya atau dirinya, seperti doa

Nuh dalam surah Nuuh ayat 26, $J; $"1;3t'U ie\\\ 4O'tk t'*:
(Janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir
itu tinggal di atas bumi.), doa Zakartya dalam surah Maryam ayat 5,

srJ-$ djXj b d.'* (lutaka anugerahilah aku dari Engkau seorang

putera), doa Sulaiman seperti yang disebutkan dalam surah Shaad ayat

35, g;-Li.} 9\.,#-X Gfi ..J +1 (Dan anugerahkanlah kepadaku

kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahlru).

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin.

Pensyarah kitab Al Mashabih mengatakan, "Ketahuilah, semua

doa para nabi adalah dikabulkan. Sedangkan yang dimaksud dalam

hadits ini adalah setiap nabi mendoakan kebinasaan bagi umatnya,

kecuali aku. Aku tidak mendoakan kebinasaan bagi umatku, maka aku

diberi syafaat sebagai penggantinya atas kesabaran terhadap tindak
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aniaya mereka. Yang dimaksud dengan umat adalah umat yang diseru

tapi menolak, bukan umat yang menerima dan patuh."

Namun Ath-Thaibi menyangkal pernyataan itu, karena Nabi

SAW pernah mendoakan kebinasaan untuk beberapa suku Arab,

beberapa orang Quraisy dengan menyebutkan nitma-nama mereka,

dan juga suku Ri'I, Dzakwan dan Mudhar. Dia berkata, "Yang lebih

tepat adalah, Allah menetapkan untuk setiap nabi sebuah doa yang

dikabulkan terhadap umatnya, lalu masing-masing nabi telafu

mendapatkannya sewaktu di dunia. sedangkan Nabi kita sAw, ketika

beliau mendoakan terhadap sebagian umatnya, diturunkanlah ayat

kepada beliau dalam surah Aali 'Imraan ayat 128, "ruf ;ti ',Y cJi ',A

'&.}J-\t W a:F-':1 (Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam

urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau

mengadzab mereka), maka doa mustajab itu tersimpan untuk di

akhirat. Kebanyakan yang beliau doakan keburukan atas mereka tidak

dimaksudkan untuk membinasakan mereka, tapi untuk membuat

mereka takut sehingga mereka bertaubat. Tentang pernyataannya

(maksudnya pemyataan seorang pensyarah kitab Al Mashabih) yang

pertama, batrwa semua doa para nabi dikabulkan, maka ini berarti dia

melewatkan hadits shahihyang menyebutkan, #t 41116 riyi litr CL.,

iVtt ,ft (Alat meminta tiga hal kepada Allah, lalu Dia memberilnt

dua hal dan tidak memberilu satu hal)."

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan keutamaan

Nabi kita sAw terhadap para nabi lainnya, karena beliau lebih

rnementingkan umatnya daripada dirinya sendiri dan keluarganya

dengan doa mustajab tersebut. Selain itu, beliau tidak menjadikan doa

mustajab itu untuk kebinasaan sebagaimana yang dilakukan oleh para

nabi yang lain."

Ibnu Al Jauzi berkata, "lni termasuk baiknya sikap Nabi SAW,

karena beliau murjadikan doa itu untuk sesuatu yang sangat utama.

Diantara kemuliaan beliau adalah lebih mengutamakan umatnya
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daripada dirinya. Berdasarkan penglihatannya yang tajam, beliau

menjadikan doa itu untuk orang-orang yang berdosa di kalangan

umatnya, karena mereka lebih membutuhkan itu daripada mereka

yangtaat."

An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan kesempurnaan

kasih sayang beliau SAW terhadap umatnya dan kejeliannya terhadap

kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu, beliau menjadikan doanya

untuk waktu yang paling mereka butuhkan."

Sedangkan tentang sabda beliau, "*.U ,4 Qtu berlaku), ini

sebagai dalil bagi Ahlus Sururah, bahwa orang yang meninggal dengan

tidak mempersekutukan Allah, maka dia tidak kekal di neraka,

walaupun meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar'

?*s'd'Ft, i,5.3":i vij 'JbA'Si! 
lsetiap nabi tetah

menyampaikan suatu permintaan 
-atau 

beliau bersabda, "Setiap nabi

mempunyai satu doa."-) Demikian redaksi yang disebutkan disertai

keraguan. Imam Muslim tidak mengemukakan redaksinya, tapi beralih

pada jalur Qatadah yang berasal dari Anas. Selain itu, Ibnu Mandah

meriwayatkannya dalam kitab Al Iman daijalur Muhammad bin Al
A'la dengan redaksi tersebut, dan dari jalur A1 Hasan bin Ar-Rabi',

Musaddad dan lainnya, dari Mu'tamir, dengan keraguan, redaksinya

adalah, ltJt w"aVs',i yl.,J'6 \i :!tir'Jt;, A,y (setiap nabi

telah memintakan suatu permintaan 
-atau 

beiiau bersabda, "Setiap

nabi mempunyai doa yang telah dipaniatkan."-) Redaksi riwayat

Qatadah yang diriwayatkan Imam Muslim, 
-\.i,*tA 

,p.(Setiap

nabi mempunyai doa untuk umatnya) lalu disebutkan haditsnya tanpa

disertai kerdguan.
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2.Istighfar yang Paling Utama

,tjtr:; r'€ "* ,r;,Ut h'-i ,t3tii oS '^lt,n#, t\:r$i:"ty :)k 'i';j
. (rlsf '5t'1;x:2' ?b'5t's;;;3;#. s ),,i\ €\ rff)

Dan firman Allah, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu,

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia alran

mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan

harta dan anak-anolonu, dan mengadakan untulonu kebun-kebun dan

mengadalran (pula di dalamnya) untulonu sungai-sungai." (Qs.Nuuh

[71]: l0-12)

,*iu. t zli;a"6 br r 3fi'&u( rnv i('e?€tt rfi 61. ;;lt :>

.e'fr- etr{'it Jb b:Aili ,t''rt irjlur frUt
"Dan (iuga) orang-orang yang apabila mengerjakan

perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah,
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang

dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan merel<a tidak
meneruslcan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui " (Qs.

Aali'Imraan [3J: 135)

il ,n' 'r-? d*',pit $L prtjr'"? \i:"r';, ,t $:";

i?ilt |;'!*r.|i?i ,',.>lio 6?'d er;r';l |Jait
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; t4u;t 'iu .ui lr iii' 'rtt iY ,J.'*u ,4a
';') ,H, ,!i o';; q:t|ui,y y'i- ,t -t:; A,1:; ,,1it

.tur ;;i >';;'c,:;.'oi'J:i'',t,; a.|i.'; *': ,Ft'a rgc

6306. Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits

menceritakan kepada kami, Al Husain menceritakan kepada kami,

Abdullatr bin Buraidah menceritakan kepada, Busyair bin Ka'b Al

Adawi menceritakan kepadaku, dia berkata: Syaddad bin Aus RA

menceritakan kepadaku dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penghulu

istighfar adalah mengucapkan,'Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha

illa anta, khalaqtanii wa ana abduka, wa ana alaa ahdika wa wa'dika

mastatha'tu, a'uudzu bika min syarri maa shana'tu, abuu'u lalu

bini'matika alayya, wa abuu'u lalra bi dzanbii, faghfir lii, fa innahu

laa yaghfirudzdzunuuba illaa anta (Ya Allah! Englau adalah

Tuhanlat, tidak ada sesembahan kecuali Englcau, Engkaulah yang

menciptakan alru dan aht adalah hamba-Mu. Alil akan setia pada

perjanjianht dengan-Mu semampular. Alat berlindung kepada-Mu

dari keburukan yang laryerbuat. Alat mengalad nilcmat-Mu kepadaht

dan aht mengalai dosalat, oleh karena itu, ampunilah aht.

Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecaali Engkau)'.

Lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa membacanya di siang hari

dengan penuh keyakinan dengannya lalu dia meninggal pada hari itu

sebelum sore hari, maka dia termasuk ahli surga. Dan bila dia

membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan dengannya lalu

dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga."

/

Keteranean Hadits:

(Bab Istighfor yang Paling Utama). Dalam Syarh Ibnu

Baththal disebutkan "Keutamaan istighfat''. Tampaknya, ketika dia

melihat kedua ayat tersebut menunjukkan anjuran untuk beristighfar,

maka dia mengira judul itu untuk menerangkan tentang keutamaan

FATIIUL BAARI - 341



istighfar. Namun hadits bab ini menguatkan redaksi yang disebutkan

oleh mayoritas (yakni istighfar yang paling utama). Tampaknya, Imam

Bukhari hendak memastikan disyariatkannya anjuran beristighfar

dengan menyebutkan kedua ayat tersebut, kemudian dengan haditsnya

ini dia menjelaskan tentang lafazh istighfar yang paling utama, maka

ia pun mencantumkan judul "yang paling utama".

Hadits ini menggunakan kata sayyid (penghulu), yang

mengisyaratkan bahwa maksudnya adalah afdhal (yang paling utama).

Maksudnya, yang paling banyak manfaatnya bagi yang

menggunakannya.

Di antara yang paling jelas menyebutkan tentang keutamaan

istighfar adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan

lainnya dari hadits Yasar dan lainya secara marfu', ?$';&L)t ,'J6 C
*'jt'c'jts ob ijl o'.* ,tt q'ib dbt e,'i rr ir : s+lr GFilr

(Barangsiapa mengucapkan, "Astaghfirullaahal azhiim alladzii laa

ilaaha illaa huv,al hayyul qawuumu wa atuubu ilaih [aku memohon

ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada

sesembahan kecuali Dia, yang senantiasa mengurus makhluk-Nya,

dan aku bertaubat kepada-NyaJ, maka diampunilah dosa-dosanya

waloupun ia pernah lari dari perlempuran. ")

Abu Nu'aim Al Ashbahani berkata, "[ni menujukkan bahwa

sebagian dosa-dosa besar dapat diampuni dengan sebagian amal

shalih. Tepatnya adalah dosa-dosa yang tidak mengharuskan

pelakunya dihukum pada jiwa maupun harta. Indikasi yang ditunjukan

oleh dalil ini, bahwa beliau memberikan perumpamaan lari dari

pertempuran, dan itu merupakan dosa besar. Oleh karena itu, ini

menunjukkan bahwa orang yang berbuat seperti itu atau lebih ringan

dari itu, maka dapat diampuni, yaitu perbuatan dosa seperti melarikan

diri dari pertempuan, yakni dosa yang tidak mengharuskan pelaku

dihukum pada jiwa atau pun hartanya."
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"1i 
riril oS Ul,&r t':.#a,r, ,}W'i'71 gir*an Allah Ta'ala,

"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha

Pengampun.') Demikian yang saya lihat dalam naskah dari riwayat

Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah lainnya tidak mencantumkan

huruf wawu.Itulah yang benar, karena tilawahnya ,'nk', fiiiLt LUi

(Maka aku katakan [kepada merekaJ, "Mohonlah ampun kepada

Tuhanmu.') sedangkan periwayat selain Abu Dzar mencantumkan

ayat hingga kata, l.l$i (sungai-sungai). Dengan menyebutkan ayat ini,

tampaknya Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada atsar Al
Hasan Al Bashri, "Bahwa seorang laki-laki mengelukan kegersangan

kepadanya, maka dia pun berkata, 'Beristighfarlah'. Lalu ada lagi

orang lain yang mengeluhkan kemiskinan kepadanya, maka dia pun

berkata, 'Beristighfarlah'. Setelah itu ada lagi orang lain yang

mengeluhkan kekeringan kebunnya, maka dia pun berkata,

'Beristighfarlah'. Kemudian ada lagi orang lain yang mengeluhkan

kepadanya karena tidak punya anak, maka dia pun berkata,

'Beristighfarlah'. Selanjutnya dia membacakan ayat ini kepada

mereka."

Ayat ini menganjurkan untuk beristighfar (memohon ampun

kepada Allah) dan mengisyaratkan adanya pengampunan bagi orang

yang beristighfar.

q1i l+ui tiur':1 *sf*o tit i-ii3 (Dan fiugal orans-orang

yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri
sendiri...) Demikian yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar,

sedangkan yang lain mencantumkannya hingga ayat, o'JiJ;;- et
(s e d an g m ereka m en get ahui).

Ada perbedaan pendapat mengenai makna firman-Nya, t1!t
?x (mereka ingat akan Allah). Salah satu pendapat menyebutkan

bahwa yang dimaksud adalah dzikir. Pendapat lainnya menyebutkan,

bahwa dalam kalimat itu ada kata yang tidak disebutkan secara
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redaksional, yaitu, it *u, ryf 5 (mereka teringat alun siksaan Allah).

Maknanya adalah Mereka berfikir tentang diri mereka, bahwa Allatr
kelak akan menanyai mereka, maka mereka pun memohon ampun atas

dosa-dosa mereka, atau karena dosa-dosa mereka.

Dalam sebuah hadits hasan disebutkan sifat istighfar yang

diisyaratkan oleh ayat tersebut, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dan keempat Imam hadits serta dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban, dari hadits Ali bin Abi Thalib, dia berkat a, ,y-iJl ;* i Crn

Frb u, ,ik *:t * in, .r,; olt'c.:9; ,fi. i o:e) ry it, nr;'lvi'j 'i ? rt hi"g irr'.ge,;-'i'r,r&t,!fi|'M i:i-# $i i.r,
"rfii 'q6 rrt;i rs1 i;{0 @ou Barkar M *)n""ritalun kepadatw dan

Abu Balrar membenarkan, "Alat mendengar Nabi SAI{ bersabda,

'Tidak seorang pun yang melalatlan suatu dosa kemudian dia berdiri
kemudian bersuci, lalu membaguskan bersucinya, lantas memohon

ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kecaali Allah mengampuninya'.

Kemudian beliau membacakan, 'Dan [jugal orang-orang yong

apabila mengerjakan perbuatan keji...'. ")

t'!n t ob ftA li @o" mereka tidak menentslcan perbuatan

kejinya itu) mengisyaratkan bahwa di antara syarat diterimanya

istighfar (permohonan ampun) adalatr orang yang beristighfar itu
meninggalkan perbuatan dosa. Jika tidak maka permohonan ampunan

dengan lisan dengan tetap melakukan dosa adalah seperti main-main

belaka.

Banyak ayat dan hadits yang menyebutkan tentang keutamaan

istighfar dan anjuran beristighfar, di antaranya hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan secara marfu', ilj,l'r 6 **rf ]r';i f ,i:)t;- :,{it'Jti

;it;"a'16'&'p|j'if r,Ct's,jr; ii,r Sui .g$+i ;.'fiLrt'tl gbhs

berkata, "Wahai Tuhanlcu, aku akan terus berusaha menyesatkan

merelra selama roh mereka masih ada di tubuh mereka." Allah Ta'ala
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berfirman, "Demi kemuliaan-Ku, akan senantiasa mengampuni

mereka selama mereka memohon ampun kepada-Ku.") Hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Hadits lainnya adalah hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq yang

diriwayatkan secara marfu', 'a; l;.U"' #t e 'tb '$ ,r;..,,l ,y ?i U,

(Orang yang beristighfar tidaklah dianggap terus-menerus

[melalairan dosal walaupun ia mengulang hingga tujuh puluh kali
sehari). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi.
Penyebutan kata "tujuh puluh" adalah untuk meunjukkan mal<na

hiperbola, jika tidak demikian maka disebutkan dalam hadits Abu
Hurairah yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid

secara marfu', 'J'& ,f.'jti $i t.llli it'*:, j6i $i 4\1r*'ttt
(Bahwa seorang hamba melahtkan suatu dosa lalu dia berlata, "Ya

Tuhanla4 sesungguhnya alcu telah melakukan dosa, maka ampunilah
aku." Maka Allah pun mengampuninya). Di bagian akhir disebutkan,

c.:d'-'.;r'rrl * 6 J:&y,r.'i?t-i 4lilr'rA- tr'i'oi €* * (Ilambaht-

Ku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang dapat mengampuni

dosa dan menghulatm karena dosa. Bebuatlah sesulmmu, karena

s esungguhnya Aku t el ah men gampunimu).

luryfi '* 1*tiglrfor yang paling utama). Ath-Thaibi berkata,

"Karena doa ini mencakup semua makna taubat, maka disematkan
padanya sebutan sayyid (penghulu), yaitu asalnya berarti penghulu

yang dituju dalam semua kebutuhan dan dikembalikan kepadanya

dalam segala urusan."

)'..jlbt (Adalah mengucapkan). Maksudnya, hamba

mengucapkan. Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i
disebutkan dengan redaksi, g, J*-lf ,[4,1i *'o\ (Sesungguhnya

istighfar yang paling utama adalah hamba mengucaplcan). Sedangkan

dalam riwayat At-Tirmidzi dari Utsman, dari Syaddad, disebutkan, if
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,tti;,li b ,P',liil glautcah engkau, alat tunjukkan istighfar yang

paling utama). Selain itu, dalam hadits Jabir yang dinukil An-Nasa'i

disebutkan, t',t '.,'ii 'r: '"' L-Lk (Pelajarilah istighfar yang paling

utama).

* Ut Ui 'lf if I (Tidak ada sesembahan kecuali Engkau,

Engkaulah yang menciptakan aku). Demikian redaksi yang tercantum

dalam naksah yang dijadikan pedoman, yaitu dengan mengulangi kata
'cJ,i, sedangkan dalam mayoritas riwayat hanya disebutkan satu.

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Umamah disebutkan,
'c-.1( :t it I 'C;ir 'tU'#i |#-',8'lti u (Barangsiapa yang di pagi

hari mengucapkan, "Allaahumma lakal hamdu, laa ilaaha illaa anta

[ya Allah, milik-Mu segala puji, tidak ada sesembahan kecuali

EngkauJ.") Sisa redaksi selanjutnya menyerupai hadits Syaddad,

dengan tambahan, #)',i ti.i,r.L U t*l (Aku beriman kepada-Mu

dengan memurnikan ketaatan kepada-Mu).

'!* tib (Dan aku adalah hamba-Mu). Ath-Thaibi berkata, "Ini

bisa sebagai kalimat penegas, dan bisa juga sebagai kalimat yang

sebagiannya tidak disebutkan secara redaksional, yakni , \O St laku

penyembah-Mu).Ini dikuatkan oleh redaksi, !y+ ,rb 61 (Aku akan

s etia pada perj anj ianku dengan-Mu).

'!* 
,-P gi:: (Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu).

Pada riwayat An-Nasa'i tidak dicantumkan huruf wawu. Al
Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah aku akan tetap pada apa yang

telatr aku janjikan kepada-Mu, yaitu beriman kepada-Mu dan

memumikan ketaatan kepada-Mu semampuku."

Kemungkinan juga maksudnya adalah aku akan tetap berada di

atas apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku, berpegang teguh

dengannya serta memenuhi perjanjian dengan-Mu untuk memperoleh
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ganjaran dan patrala. Pensyaratan "semampuku" di sini bermakna

pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan dalam memenuhi

kewajiban terhadap hak Allah.

Ibnu Baththal berkata, ..Redaksi lrv)r3# ,"b Si, qltcu akan

setia pada perjanjianlat dengan-Mu), maksudnya adalah perjanjian
yang telah diambil Allah dari para hamba-Nya ketika mengeluarkan

mereka seperti benih dan mengangkat kesaksian mereka atas diri
mereka, "Bukankah Aku ini Tuhan kalian?" Lalu mereka mengakui

ketuhanan-Nya dan keesaan-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan

al wa'd ini adalah janji yang diucapkan melalui lisan Nabi-Nya, U Ol

'n-hit'^t+U-bi * ,;,?16 6't11(3 I '!/-t ci (Sesungguhnya jika

ada yang meninggal tanpa memperselrutukan sesuatu pun dengan

Allah, dan melaksanaknn apa yang telah diwajibkan-Nya atasnya,

maka Allah akan memasukkannya l<e dalam surga)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi *b ob?\6 s!?s (Dan dia

melal<sanalran apa yang telah diwajibkan-Nya atasnya) adalatr

tambahan yang bukan sebagai syarat dalam hal ini, karena Allatr telah

menetapkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah

perjanjian yang diambil di alam benih, yaitu tauhid yang murni. Jadi,

kata al wa'd (1anji) tersebut adalatr memasukan orang yang maninggal
dalam kondisi tidak mempersekutukan Allatr ke dalam surga.

Ibnu Baththal juga berkata, "Kemudian pada sabda beliau, t-i
'.*,)t (semampuku) mengandung pemberitahuan kepada umatnya,

batrwa ada orang yang tidak m,rmpu melaksanakan semua yang

diwajibkan Allatt kepadanya, dan tidak mampu melaksanakan dengan

menyempumakan ketaatan dan kesyrkuran terhadap nikmat-nikmat-
Nya Maka Allah tidak mengasihi para hamba-Nya, sehingga tidak
membebani mereka kecuali sesuai kadar kemampuan mereka."
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Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan a/

'ahd dan al wa'd fianji) itu adalah yang disebutkan pada ayat

tersebut."

'j ;l*U;,i (Aku mengakui nilonat-Mu kepadaku).Kata\P -',-

eU tla* tercantum dalam riwayat An-Nasa'i. Makna ii ua*n Or*f

(aku mengakui). Dalam riwayat Utsman bin Rabi'ah dari Syaddad

disebutkan dengan redaksi, ,4'ji"*ti (Dan aku mengakui dosa-

dosalat).

\F)J-' il'"iit (Dan aku mengakui dosaht), maksudnya juga

U*i (aku mengafui). Adajuga yang berpendapat bahwa maknanya

adalah aku mengembannya walaupun aku tidak mampu

memalingkannya dariku.

Ath-Thaibi berkata, "Lebih dulu dia mengakui bahwa Allah
telah menganugerahkan nikmat kepadanya, dan dalam pengakuan ini
tidak ada pembatasan karena mencakup seluruh nikmat, kemudian

mengakui lagi akan keterbatasarurya bahwa dirinya tidak mampu

mensyrkurinya. Setelah itu, ditambah lagi dengan menganggap itu
(keterbatasan dan ketidakmampuan itu) adalah dosa. kri sebagai

bentuk ungkapan kerendahan hati."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan makna dJ-,'il;,i
daku mengakui dosaku) adalah aku mengakui terjadinya dosa secara

mutlak, agar istighfar itu menjadi sah, bukan karena menganggap

lteterbatasan diri atau ketidakmampuan mensyukuri nikmat itu sebagai

dosa.
,O t'i.if lt |+tiJrt 

"4U'l 

i\IS.VG (oteh karena itu, ampunilah aku.

Sesungguhnya nad, yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengakui dosa-

dosanya, maka dia diampuni. Bahkan ini telah dinyatakan dalam

haditsul tfti yang panjang (kisah tuduhan yang dusta tentang Aisyah),
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dimana di dalamnya disebutkan, ,Ab ilr -vg aq ilJ-pyr'i1Iir
(Jika seorang hamba mengalad dosanya dan bertaubat, maka Allah

menerima taubatnya).

4rqi q$'i (Barangsiapa mengucapkannya dengan penuh

keyakinan dengannya). Maksudnya, dengan setulus hatinya dan

meyakini pahalanya.

Ad-Dawudi berkata, "Kemungkinan ini berpangkal dari firman

Allatr dalam surah Huud ayat ll4, giii*)t;fili-i"a:.it'01.
(Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan

[dosal perbuatan-perbuatan yang burut). Juga, seperti sabda Nabi

SAW mengenai wudhu dan sebagainya, karena beliau menyampaikan

berita gembira tentang pahalanya, kemudian menyampaikan berita

gembira tentang yang lebih utama dari itu. Oleh karena itu, yang

pertama tetap berlaku, lalu ada tambahannya. Jadi, bukan berarti

memberikan suatu berita gembira, kemudian memberikan lagi berita

gembira yang lebih sedikit darinya, lalu yang pertama tidak berlalu

lagi. Selain itu, kemungkinan juga bahwa itu sebagai penghapusnya,

dan bahwa ini hanya berlaku bagi yang mengucapkannya lalu

meninggal sebelum melakukan dosa yang telah dimintakan

ampunannya itu. Allah berhak melakukan apa pun yang dikehendaki-

Nya."

Demikian yang dikemukakan Ibnu At-Tin darinya, namun

sebagian pernyataannya perlu diteliti lebih jauh.

,Q, U q'6'6a, (Barangsiapa mengucapkannya di siang hari).

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 'C;-',t 1,t of Qika

mengucapkannya di pagi hari). Sedangkan dalam riwayat Utsman bin

Rabi'ah disebutkan, ')i ,'C.ri-'oi J#3i * ,lF *Jti'ni,{i{l'r#"tiJi 
31-s *t €.?i'#-'$ graanah seseorang dari kalian

mengucapkannya di sore hari kemudian datang kematian kepadanya
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sebelum pagi hari, atau ketika dia berada di pagi hari lalu datang

kematian kepadanya sebelum sore hari).

4t *1"c'# (Maka dia termasuk ahli surga). Dalam riwayat

An-Nasa'i disebutkan , z-hir ,F (Masuk surga). Sedangkan dalam

riwayat Utsman bin Rab'iah disebutkan dengan redaksi, 'U'*:\l
't!;t 

1K""rali wajiblah surga baginya).

Ibnu Abi Hamzah berkata, "Dalam hadits ini, Nabi SAW telah

memadukan antara keindahan makna dan lafazh sehingga layak untuk

disebut sebagai sayyidul istighfar. Istighfar ini mengandung

pengakuan bahwa uluhiyyah dan ubudiyyah hanya milik Allah
semata. Sebuah pengakuan bahwa Dia-lah Sang Pencipta, pengakuan

akan perjanjian yang diambil Allah padanya, pengharapan terhadap

apa yang dijanjikan-Nya, permohonan perlindungan dari segala

keburukan termasuk keburukan diri sendiri, penyandangan sumber

nikmat kepada yang mengadakarurya dan penyematan dosa kepada

diri sendiri, keinginan untuk mendapatkan ampunan, dan pengakuan

bahwa tidak ada yang dapat memberikan ampunan selain-Nya. Semua

ini mengisyaratkan penggabungan antara syariat dan hakikat, karena

tugas syariat tidak dapat dicapai kecuali bila ada pertolongan dari

Allah. Sedangkan takdir, seandainya disepakati bahwa seorang hamba

melakukan pelanggaran hingga apa yang telah ditetapkan atasnya

berlaku dan dapat dibuktikan dengan menjelaskan pelanggaran

tersebut, maka yang terjadi hanya dua kemungkinan, yaitu: dihukum

karena tuntutan keadilan atau dimaafkan karena tuntutan keutamaan."

Selain itu, di antara syarat istighfar adaiah meluruskan niat,

mengharap ridha Allah dan beradab. Seandainya seseorang memenuhi

syarat dan beristighfar dengan selain lafazh ini, sementara yang

lainnya beristighfar dengan lafazh ini namun syaratnya kurang,

apakah keduanya sama? Jawab, lafazh ini sebagai sayyidul istighfar

hanya jika terpenuhi syarat-syarat tersebut.
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3. Nabi SAW Beristighfar dalam Sehari Semalam

,;;; Iie :Js G")t t;'* I d?i,,ssUr\t ,r
?nt';11-,\';L'ytf::J',- P:, *L\, .* iti'ir*

.i:;'*'u',;rl i;t G * -ir,
6307. Dari Az-Zthi, dia berkata: OO" trrrr* bin

Abdurratrman mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairatr

berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Demi Allah,

sesungguhnya aht beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-

Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali' ."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW Beristighfar dalam Sehari Semalam).

Maksudnya, banyaknya istighfar yang dilakukan Nabi SAW setiap

hari. Hal ini tidak dikaitkan dengan caranya, karena telah dijelaskan

sebelumnya tentang apa yang lebih utama, sedangkan beliau tidak

pernah meninggalkan sesuatu yang lebih utama.

trr '#i;;1'gjr: (Demi Allah, sesungguhnya alcu beristighfor

kepada Allah). Kalimat ini mengandung sumpah sebagai penegasan,

walaupun tidak ada keraguan bagi orang yang mendengarnya.

*t a:f$ &r '.1frj;\' 1.1*u beristighfor kepada Atlah dan

bertaubat kepada-Nya). Tampaknya, beliau memohon ampunan dan

sungguh-sungguh ingin bertaubat. Kemungkinan juga bahwa yang

dimaksud adalatr beliau mengucapkan lafazhnya sebanyak itu (yakni

lebih dari tujuh puluh kali). Kemungkinan kedua dikuatkan oleh hadits

yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengur sanad jayyid dari jalur

Mujalrid, dari Ibnu Umar, irr ';:af 
=J:tt- Pi ip il' ,/- d' 'er'rfr

FATIIT'L BAARI - 351



t7 nv'?'fr'oi.fi -Xi' e ,Nll.':fr:'e'#t dt $ irir I ,sit TBoh*o

dia mendengar Nabi SAW mengucapkan, "Astaghfirullaah alladzii laa

ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilaih [aku memohon

ampun kepada Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang

Maha Hidup lagi terus menerus mengurusi makhluk-Nya, dan aku

bertaubat kepada-NyaJ", di dalam majlis sebelum berdiri sebanyak

seratus kall). An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits dari Muhammad

bin Sauqah, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi, )r|}tld k tly

,"r:-*lt -'rlilt Ui 4\|rP q, d,'-pt, ai ,u.t;rSr e &i * yt d* lt
l7 uV (Ses;ungguhnya kami pernah menghitung ucapan Rasulullah

SAW di dalam majlis, "Rabbighfir lii watub alayya, innaka antat

tawwaabul ghafuur [Ya Tuhanlan, ampunilah alru dan terimalah

taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha

PengampunJ ", seratus knli).
la ,.oa6";'rb:i b'tsi (Lebih dari rujuh puluh kali). Dalarrl hadits

Anas disebutkan dengan redaksi, i:;'*; 7'1it u+ ii,' '#\' ;\
(Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah tujuh puluh kali dalam

sehari). Bisa jadi beliau bermaksud menunjukkan makna hiperbola

dan bisa juga beliau ingin menjelaskan jumlah tersebut. Kata'-jili ai

sini tidak jelas, maka ditafsirkan dengan hadits Ibnu Umar tersebut,

bahwa jumlahnya mencapai seratus kali. Dalam jalur lainnya yang

berasal dari Abu Hurairah, dari riwayat Ma'mar, dari Az-Zrthri

disebutkan dengan redaksi, \, ur1 fpl ,J ?tt 1;;:,\' jt (Sesungguhnya

aku beristighfar kepada Allah seratus kali sehari). Namun para

sahabat Az-Z;uhi menyelisihinya. Memang An-Nasa' i meriwayatkan

hadits dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah dengan redaksi,

leiV iiF A+ir:itr 7';:'\'rit (sesungguhnva aku beristighfar

kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari seratus kali).

Selain itu, An-Nasa'i meriwayatkan hadits lain dari Atha', dari Abu i
J

I
I
l
l:.1

I
1l

*

-t-
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Hurairah dengan redaksi, u-,lui a,g, & P) # nir' ,p nr ji,-, iri

It ,-'V eflt ,l iltqi..jP ,i' Jlr;i,!.6r $-( (Bahwa Rasututlah

SAW pernah mengumpulkan orang-orang, lalu bersabda, "Wahai

manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya alat

bertaubat kepadanya seratus kali dalam sehari.') An-Nasa'i juga

meriwayatkan seperti itu pada hadits Al Aghan Al Muzani secara

marfu'.

Dalam riwayat A-Nasa'i dan Muslim disebutkan dengan

redaksi, a,-* uV f- F fu 7l;l\' ,it: ,4 Ct'oril 'ft- (sesungguhnva

ada yang meliputi hatilat [untuk berdzikirJ, dan sesungguhnya aku

beristighfar kepada Allah setiap hari seratus kali).

Iyadh berkata, "Yang dimaksud dengan al ghain adalah lemat

untuk berdzikir yang biasa dilakukan secara terus-menerus. Ketika

terhenti karena suatu hal, maka beliau menganggapnya sebagai dosa

sehingga beliau pun memohon ampunan."

Selain itu, ada yang berpendapat batrwa itu adalah bisikan jiwa

yang mengganggu hati. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah

ketenangan yang menyelimuti hatinya, sedangkan istighfar adalatr

untuk mengekspresikan penghambaan kepada Allah dan kesyukuran

atas apa yang telah dianugerahkan-Nya. Ada pula yang berpendapat

bahwa itu adalah kondisi khusyuk dan pengagungan, sedangkan

istighfar adalah bentuk mensyukurinya. Oleh karena itu, Al Muhasibi

berkata, "Takutnya orang-orang yang dekat kepada Allah adalah takut

kemuliaan dan pengagungan."

Syaikh Syihabuddin As-sahrawardi berkata, "Tidak boleh

menganggap bahwa al ghain adalah kondisi kurang, bahkan itu adalatt

kesempumaan."

Setelah itu ia memberikan perumpamaan dengan kelopak mata

ketika memejam untuk menghindari sesuatu agar tidak terkena mata,

maka saat itu ia menghalangi mata untuk melihat. Dilihat dari segi ini

.il.

FATHUL BAARI _ 353



adalah kekurangan, padahal hakikatnya itu adalah kesempurnaan.

Demikian seterusnya dia mengemukakan secara panjang lebar, lalu

berkata, "Begitu juga dengan penglihatan Nabi SAW, kadang

dihadapkan dengan godaan-godaan sehingga perlu menutupi

pandangannya untuk melindungi dan menj aganya. "

Memang tampak janggal bahwa Nabi SAW beristighfar karena

beliau dianggap ma'shum (terpelihara dari dosa), sedangkan istighfar

itu memerlukan terj adinya kemaksiatan.

Pandangan itu dijawab dengan sejumlah jawaban, di antaranya

adalah penafsiran tentang al ghain. Jawaban lainnya adalah perkataan

Ibnu Al Ja:uzi, "Kesalahan adalah tabiat manusia, tidak ada seorang

pun yang tidak bersalah, bahkan para nabi, sekalipun mereka

terpelihara dari dosa-dosa besar, tapi tidak terpelihara dari dosa-dosa

kecil."

Ini adalah rangkaian dari perbedaan pendapat, dan yang benar

bahwa para nabi terpelihara dari dosa-dosa kecil juga. Jawaban

lainnya adalah perkataan Ibnu Baththal, dia berkata, "Para nabi adalah

manusia yang paling gigih ijtihadnya dalam ibadah karena Allah

menganugerahi mereka makrifah. Mereka senantiasa bersyukur

kepada Allah dan mengakui kekurangan." Inti jawabannya, bahwa

istighfar itu untuk menutupi kekurangan dalam melaksanakan hak

Allah. Mungkin juga karena kesibukannya dengan hal-hal yang

mubah, seperti makan, minum, bersetubuh, tidur, istirahat, berbaw

dengan manusia lainnya, melihat-lihat kemaslahatan, memerangi

musuh, membujuk hati, dan sebagainya yang dapat melengahkan diri

dari mengingat Allah, lalu dia mengangap batrwa itu adalah dosa

karena kedudukannya yang luhur yang telah mancapai tingkat

kesucian.

Jawaban lainnya, bahwa istigfifar yang beliau lakukan itu

adalah syariat bagi umatnya, atau dari dosa-dosa umatnya, sehingga

laksana syafaat bagi mereka. Al Ghazali dalam kitab Al lhya'berkata,
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"Nabi SAW selalu meningkatkan diri, bila meningkat ke suatu

kondisi, lalu beliau melihat yang sebelunnya temyata lebih rendah,

maka beliau pun beristighfar untuk kondisi yang telah lalu itu."

Pendapat ini terilhami oleh pandangan yang menyatakan

bahwa jumlah istighfar Nabi SAW berbeda-beda sesuai dengan

kondisi. Namun beberapa redaksi hadits menyelisihi pendapat ini.

Syaikh As-Sahrawardi berkata, "Ketika roh Nabi SAW terus

menuju kedudukan yang dekat dengan Allah, maka hati pun ikut,

sedangkan hati diikuti oleh jiwa. Tidak diragukan lagi batrwa

pergerakan roh dan hati lebih cepat daripada kebangkitan jiwa. Oleh

karena itu, langkatr jiwa tertinggal oleh perjalanan roh dan hati dalam

hal peningkatan. Maka, gerakan hati perlu diperlambat agar hubungan
jiwa dengan hati tidak terputus sehingga para hamba menjadi

terhalang. Maka dari itu, Nabi SAW langsung beristighfar karena

keterbatasan jiwa dalam mengimbangi peningkatan hati."

4. Taubat

.lr;*Ar ,lirt,st .L "*1'^;; ,i;a lG

Qatadah berkata, '"Taubat nashuha adalah taubat yang benar-

benar tulus dan murni."

* uliLf ,*,-;#J,.lt !t?t:J:.L r"-; i p.,at *
tis ,si- uit"ot,,su * e ?\?: ,pi -,\, *'At
'.:$ Ls;- rj:',"olr',*'d-Lt JGJ- J;'€;.:VCti?
'; -*f 'o'-,, y#.qW lie- fik y. ,.lut $f ,b'; *6.k

:L

FATIIT'L BAARI - 355



fr'--l g'G :uult I ,lsr.;;!r
'*;*\t*F i:,'*,su,
)*:;trr $3;irs; I ,lG't *; i
c,?1At a';1t et-r) a_, ,ir *

'r-t-f, A')'^S& ,*j'lr'Jj ,tr, ,-t s*'i'A'a'ji il' ,ju

4,r',ra:, "r'"t-u :*'; ?6 L:() U; ,li.r;, ;cY t*'
.*!,k ,)\c7'ri,iu ,hr ,a c"ri 3*;tr'et *1*r $ $

t,o ti ,, ,:.: t,?, .i, t!. 1.,.
.ot'ry'aCrl; liP Lls €.t t' ,b-y

, to / , i 1,..,
f -,tf : *19 3tl aau
' 

0,, 
', 

o ' ., o,, I o .

'*-r ''1 l)-,1b'Jl ry
. i ,', oi,.,.i ,t-1jl .b . dt 1-,"tltz J ? 9,- f -,.'..:

c / . e t r, . -. r. t c /

,f )_f :t .-f olt*-e ;c
)- cl / c,,.l' +* f *y

6308. Dari Al Harits bin Suwaid, Abdullah bin Mas'ud

menceritakan kepada kami dua hadits, salah satunya dari Nabi SAW,

dan lainnya dari dirinya sendiri, dia berkata, "Sesungguhnya orang

beriman memandang dosa-dosanya seolah-olah dia tengah duduk di

bawah sebuah gunung yang dia khawatir gunung itu akan jatuh

menimpanya. Sedangkan orang jahat memandang dosa-dosanya

seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, lalu dia

mengatakan begini." 
-seraya 

Abu Syhab mengipaskan tangannya di

atas hidungnya-kemudian dia berkata, "Sungguh Allah lebih

gembira dengan taubat hamba-Nya daripada seseorang yang singgah

di suatu tempat yang membawa kebinasaan. Saat itu dia bersama

hewan tunggangannya yang membawa makanan dan minumantya,

ialu dia merebahkan kepalanya kemudian tertidur sejenak, lantas

bangun dan ternyata hewan tunggangannya telah hilang, hingga ketika

panas dan dahaga atau apa saja yang dikehendaki Allah terasa

memberatkarrnya, dia berguman, 'Sebaiknya aku kembali ke

tempatku'. Maka dia kembali lalu tidur sejenak, kemudian bangkit

?b e?
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mengangkat kepalanya, tiba-tiba hewan tunggangannya sudah ada di

sisinya."

Abu Awanah juga meriwayatkannya Jarir dari Al A'masy.

Abu Usamah berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami,

Umarah menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Harits bin

Suwaid.

Syu'bah dan Abu Muslim berkata dari Al A'masy, dari

Ibrahim At-Taimi, dari Al Haritsbin Suwaid.

Abu Muawiayatr berkata: Al A'masy manceritakan kepada

kami dari Umarah, dari Al Aswad, dari AMullah, dan dari.Ibratrim

At-Taimi, dari Al Harits bin Suwaid, dari Abdullah.

l,i 'pt * i' ,p l,' i-; jd 
'ju ^b hr '€?., ;i'*

.pr ,r,i G'biit;i J;'LL €*i u ep-ylLli
6309. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,

'sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya di antara

lulian yang menemukan lcembali untanya yang sebelumnya hilang di
padang tandus'."

Keteranean Hadits:

(Bab taubat). Dengan mencantumkan kedua judul ini 
-yaitu

istighfar kemudian taubat- di awal pernbahasan tentang doa, Imam

Bukhari menjelaskan bahwa doa itu lebih cepat dikabulkan pada orang

yang tidak bergelimang kemaksiatan. Bila taubat dan istighfar

didahulukan daripada doa, maka lebih potensial untuk dikabulkan.

Indah sekali perkataan Ibnu Al Jauzi ketika ditanya, "Sebaiknya aku

bertasbih atau beristighfar?" Ia menjawab, '?akaian yang kotor lebih

memerlukan sabun daripada gaharu."
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Kata al istighfaar dibentuk mengikuti pola kata al istifaal dai
al ghufraan. Asal katanya adalatr al ghafr yang berarti mengenakan

sesuatu yang dapat melindungi dari sesuatu yang dapat mengotorinya.

Sedangkan kata al ghufraan adalah ampunan dari Allah untuk hamba-

Nya agar melindunginya dari siksa.

Sedan gkan taubat adalah meninggalkan dosa dengan suatu

cara. Sedangkan menurut terminologi syariat, taubat adalah

meninggalkan dosa karena keburukan, menyesali perbuatan dan

bertekad untuk tidak mengulanginya, serta mengembalikan

kezhaliman jika ada, atau meminta pembebasan (kerelaan) dari orang

yang memiliki hak. Taubat adalah bentuk permohonan maaf yang

paling mendalam, karena orang yang meminta maaf akan berkata,

"Aku tidak akan melakukannya lagi." Dengan demikian, tidak akan

muncul kesan buruk pada orang yang dimintai maaf karena adanya

kemungkinan bahwa dia akan melakukarurya lagi, apalagi dia memang

pernah melakukannya. Atau berkata, "Aku melakukan itu karena ini,"
dengan menyebutkan sesuatu sebagai alasannya. Ungkapan ini lebih

tinggi dari yang pertama. Atau berkata, "Aku melakukan itu tapi aku

mendapat keburukan, dan kini aku telah meninggalkannya."

Ungkapan inilatr yang paling tinggi. Demikian perkataan Ar-Raghib.

Al Qurthubi berkata dalam kitab Al Mffiim, "Para syaikh

berbeda pendapat dalam mendefinisikan taubat, di antaranya ada yang

berpendapat bahwa itu adalah penyesalan, ada juga yang berpendapat

bahwa itu adalah tekad untuk tidak mengulangi. Selain itu, ada yang

berpendapat bahwa taubat adalah meninggalkan dosa, dan ada pula

yang menggabungkan ketiganya. hilah definisi yang paling lengkap,

namun demikian sebenarnya belum menyeluruh, karena beberapa

alasan:

l. Walaupun memadukan ketiganya, namun belum dianggap

bertaubat secara syar'i, karena boleh jadi dia melakukarunya

karena bakhil dengan hartanya atau agar tidak dicela oleh

orang lain, sementara taubat yang syar'i tidak sah bila tidak
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disertai keikhlasan, sedangkan orang yang meninggalkan dosa

bukan karena Allah maka tidak dianggap bertaubat.

2. Walaupun sudah keluar dari kemaksiatan, misalnya si pezina

telah meninggalkan zina dm kemaluannya dipotong, namun

tidak ada penyesalan terhadap perbuatannya yang telah lalu.

Sedangkan tekad untuk tidak mengulangi lagi, tidak akan

terbayang seperti demikian."

Dia berkata, "Karena itu, orang yang mengatakan bahwa

penyesalan sudah cukup sebagai batasan taubat, dia telatr tertipu.

Namun, sebenarnya tidak demikian, sebab, kalaupun memang

menyesal namun tetap ada keinginan untuk mengulangi, maka orang

tersebut belum bertaubat. Sebagian ulama mengatakan, 'Taubat adalah

memilih untuk meninggalkan dosa yang telah dilakukan secara

sungguh-sungguh karena Allah. kri adalah ungkapan yang paling

benar dan menyeluruh, karena orang yang bertaubat sebenarnya tidak

meninggalkan dosa yang telah dilakukannya, sebab memang belum

bisa terlepas darinya, tapi sekadar terlepas dari dosa serupa (yang

belum dilakukannya). Demikian juga yang tidak melakukan dosa,

sebenarnya dia menghindari apa yang mungkin dilakukannya, bukan

berarti meninggalkan apa yang telah te{adi. Jadi, ini termasuk

kategori yang menjaga diri, bukan bertaubat'. Yang mengilatrami

pendapat ini adalah peringatan Allah bagr yang menginginkan

kebahagiaan dirinya dari dampak buruk dan bahayanya dosa, karena

dosa adalah racun mematikan yang dapat menghilangkan kebahagiaan

dunia dan akhirat, dan itu bisa penghalang untuk mengenal Allah di

dunia serta penghalang untuk berada dekat di sisi-Nya di akhirat."

Selain itu, dia juga berkata, "Orang yang mencermati bahwa

dirinya dipenuhi dengan racun ini, maka timbullah rasa takut. Oleh

karena itu, segeralah mencari sesuatu yang dapat melindungi diri dari

bahaya tersebut. Saat itulah timbul penyesalan atas apa yang telah lalu

dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Perlu diketahui, bahwa

taubat itu bisa berupa taubat dari kekufuran dan dari dosa. Taubat dari
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kekufuran adalah taubat yang pasti diterima, sedangkan taubat orang

yang bermaksiat (dari dosa) akan diterima bila disertai dengan janji

yang benar. Makna 'diterima" adalah selamat dari dampak negatif

dosa-dosa itu sehingga dapat kembali menjadi seperti orang yang

tidak pemah melakukannya. Taubatnya orang yang bermaksiat bisa

berupa taubat dari kemaksiatan karena meninggalkan hak Allah, dan

bisa juga karena melanggar hak selain Allah. Bila itu terkait dengan

hak Allah, maka dalam bertaubat cukup dengan meninggalkan

perbuatan yang telah dilakukarurya, nzrnun syari'at menentukan tidak

hanya dengan meninggalkannya, tapi harus disertai dengan kaffarah

(tebusan). Sedangkan yang terkait dengan hak selain Allah perlu

disampaikan kepada orang yang berhak. Jika tidak, maka tidak akan

selamat dari madharat dosa tersebut. Namun bagi yang tidak bisa

mencapai itu setelah berusaha semamprmya, maka pemaafan Allah

bisa diharapkan, karena Allah telah menjamin bahwa kebaikan akan

menghapuskan keburukan. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ulama lain mengemukakan dari

Abdullah bin Al Mubarak berkenaan dengan syarat-syarat taubat, dia

berkata, "(Yaitu) menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi,

mengembalikan kezhaliman, melaksanakan kewajiban yang telah

disia-siakan, memperbaiki tubuh yang sebelumnya dipenuhi dengan

hal-hal yang haram, yaitu meluluhkannya dengan kesedihan sehingga

menjadi daging yang baik (halal), dan melakukan ketaatan

sebagaimana dia pernah memberikan nikmat kemaksiatan pada

tubuhnya."

Sebagian orang yang menafsirkan taubat dengan penyelasan'

Mereka berpedoman dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud yang

diriwayatkan secara marfu', ll.j"iiUS' (Penyesalan adalah taubat).

Namun, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena maknanya adalah

anjuran untuk menyesali dan bahwa penyesalan merupakan bagian

terbesar dalam bertaubat. Jadi, taubat itu bukan hanya penyesalan.

i
,)
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Sedangkan yang menegaskan syarat 'karena Allah', itu berdasarkan

alasan bahwa menyesali suatu perbuatan tidak selalu berarti

melepaskan diri dari pokok kemaksiatan, seperti halnya orang yang

membunuh anaknya misalnya, lalu dia menyesal karena yang dibunuh

adalah anaknya. Atau seperti halnya orang yang menggunakan

hartanya untuk kemaksiatan kemudian menyesal karena hartanya

berkurang.

Mereka yang mensyaratkan sahnya taubat dari kemaksiatan

terhadap pelanggaran hak-hak manusia dengan mengembalikan hak-

hak tersebut berdalil bahwa orang yang merampas budak perempuan

lalu menyetubuhinya, maka taubatnya tidak sah kecuali dengan

mengembalikan hak budak perempuan tersebut kepada pemiliknya.

Atau orang yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka

taubatnya tidak sah kecuali dengan menyerahkan dirinya kepada wali
orang yang dibunuh untuk di-qishash atau dimaa{kan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini berkenaan dengan taubat dari

merampas hak orang dan membunuh. Bahkan taubat seseorang bisa

dianggap sah ketika berjanji tidak mengulangi zina walaupun budak

perempuan masih berada di tangannya, dan sah juga taubatnya untuk

tidak mengulangi pembunuhan walaupun tidak menyerahkan diri.

Sebagian orang yang kami kenal menambahkan syarat lain
dalam bertaubat, di antaranya adalah meninggalkan tempat

kemaksiatan, tidak menunda taubat hingga sekaratul maut, tidak

menunda taubat hingga terbitnya matatrari dari Barat, dan tidak

mengulangi dosa tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang pertama mustahab

(dianjurkan), yang kedua dan ketiga termasuk kategori pembatasan,

yang keempat dinisbatkan kepada Al Qadhi Abu bakar Al Baqillani.

Hal ini ditolak oleh hadits yang akan dikemukakan setelatr dua puluh

bab, yaitu hadits yang telatr saya isyaratkan pada bab keutamaan

istighfar.
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Al Hulaimi berkata tentang penafsiran at-tawwab (Yang Maha

Menerima Taubat) di dalam kitab Al Asma', Al Husna, "Yaitu yang

kembali kepada hamba-Nya dengan keutamaan rahmat-Nya. Setiap

kali ha:rrba kembali menaati-Nya dan menyesali kemaksiatarurya,

maka kebaikan yang telah dilakukannya tidak digugurkan darinya dan

kebaikan yang telah dijanjikan untuknya tidak diharamkan."

Al Khaththabi berkata, "At-Tawwab adalah yang kembali

menerima setiap kali hamba kembali dari dosa dan bertaubat."

'e;,aAt,U2rlAt .6 JA U.'; :lalA l'6 lgatadah berkata, "Taubat

nashuha adalah taubat yang betul-betul tulus dan murni.") Atsar rni

diriwayatkan secara maushul oleh Abd bin Humaid dari jalur Syaiban,

dari Qatadah dengan redaksi seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa

disebut naashihah karena di dalam taubat, si hamba berusaha untuk

memumikan atau membersihkan dirinya. Ashim membaca kata

nashuuhaa dengan \r'Jb-i,yakni dengan harakat dhammah pada huruf

nun.

Ar-Raghib berkata, "Kata iiJr 6s1tri menjaga perkataan atau

perbuatan untuk kebaikan. Contohnya adalah, nashahtu laka al wudd

(aku memumikan kasih sayang kepadamu) dan nashahtu at jilda (aku

menjahit kulit). Kata an-naashih adalah penjahit, sedangkan an-

nas haah adalah benang. Maka kemungkinan redaksi, t''Jbt ts' Q aub at

yang semurni-murninya) diambil dari kata ikhlaash (ketulusan) atau

dari kata ihkaam (bijaksana)."

Al Qurthubi mengatakan bahwa ada dua puluh tiga pendapat

ulama tentang penafsiran taubat nashuuha.

1. Menurut pendapat lJmar, taubat nashuha adalah melakukan

dosa lalu tidak mengulangi. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari

dengan sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud seperti itu'

Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad secara marfu'. Selain

itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalw Zin bin Khubaisy,
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l7

2.

dari tlbai bin Ka'ab, bahwa ia menanyakan itu kepada Nabi
SAW, beliau menjawab, .ll';j"r il '$14 U\i ti1?.r:i"ti

(Menyesali setelah berbuat dosa lalu memohon ampun,
kemudian tidak kembali kepadanya). Sanad hadits ini sangat

lemah.

Membenci dosa tersebut dan memohon ampun setiap kali
teringat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Al Hasan Al
Bashri.

Perkataan Qatadah yang telah disebutkan sebelumnya.

Benar-benar tulus dalam taubat.

Selalu takut jika taubatnya tidak diterima.

Tidak memerlukan taubat yang lain.

Taubat yang dilakukan mengandung rasa takut dan harapan

kepada Allah serta selalu berbuat ketaatan.

Seperti yang ketujuh dengan meninggalkan orang yang

membantu dalam melakukan dosa.

Membayangkan dosa selalu di depan mata.

Setelah itu ia mengemukakan beberapa pendapat lainnya dari
perkataan para sufi dengan beragam ungkapan dan makna yang
intinya seperti yang telah dikemukakan. Semua itu termasuk
pelengkap, bukan termasuk syarat sahnya taubat.

'ot i,lus * f ?,tii ;&, # xu' ,,t; 4t f c^:rrf +qrv
,yi"Jt (Ada dua hadits, salah satunya dari Nabi SAW, dan lainnya dari

dirinya sendiri, dia berkata, "Sesungguhnya orang beriman )
kemudian ia menyebutkannya hingga redaksi, 41Ol- (di atas

hidungnya). Setelah itu dia mengatakan,:* -FlL?1?t, (Sungguh

Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya). Seperti itulah redaksi

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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yang disebutkan dalam riwayat ini, tanpa menjelaskan mana dari

kedua hadits ini yang marfu'kepada Nabi SAW.

An-Nawawi berkata, "Mereka mengatakan bahwa yangmarfu'

adalatr redaksi, tlil?nt lsungglrh Allah lebih gembira ...), sedangkan

yang pertama adalah perkataan Ibnu Mas'ud." Demikian juga yang

dinyatakan oleh Ibnu Baththal, bahwa yang pertamamauquf, dan yang

kedua marfu'. Ibnu At-Tin tidak menyoroti poin ini, dia berkata,

"Salah satu hadits itu dari Ibnu Mas'ud, dan lainnya berasal dari Nabi

SAW." Dalam hal ini, dia tidak menambahkan keterangan pada

redaksi aslinya.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah melakukan hal yang

aneh di dalam kitab Mukhtashar-nya, dia menyebutkan masing-

masing hadits terpisah, dan pada masing-masing dia ungkapkan

dengan redaksi, tu":,Ui; li,r & nlt f )W i\ * (Dari Ibnu

Mas'ud, dari Nabi sAtn, padahal tidak ada redaksi seperti ini pada

naskah Imam Bukhari. Selain itu, tidak ada pernyataan bahwa hadits

pertama marful kepada Nabi SAW di dalam kitab-kitab hadits,

kecuali yang saya baca dalam kitab Syarh Mughlathai, bahwa hadits

itu (hadits pertama) diriwayatkan dari jalur yang disangsikan oleh Abu

Ahmad Al Jurjani, yakni Ibnu Adi. Penjelasan tentang hal ini telah

dikemukakan dalam riwayat mu'allaq.

Selain itu, keterangan yang sama pula disebutkan pada riwayat

Muslim tanpa mengemukakan hadits Ibnu Mas'ud yang mauquf'

Redaksinya berasal dari jalur Jarir, dari A1 A'masy, dari umarah, dari

Ai Harits, dia berkata , ,f-fur\s:rri ,i4;''Ji{) /,t'il i# il oV '-l;'t

i,' jr-,, 'c.;*,',5$ {&j*ta h' t* lt J'fl,y Qro: ,*V Q*
6:i.'J;J1 { |[gj{j * ilt ,k Q4lat masuk ke tempat lbnu Mas'ud

untuk menjengulcnya, saat itu dia sedang sakit, lalu dia menceritakan

dua hadits kepada kami, satu hadits dari dirinya sendiri dan satu
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hadits dari Rasulullah sAW, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Sungguh Allah lebih gembira ...,.,,)

*'e-tt- oi Jt-Aj_,fr'r;,s \gu #tS ,^;.;5 ,st-b:;jtbt
(sesungguhnya orang beriman memandang dos a- dos anya s eolah-o lah
dia tengah duduk di bawah sebuah gunung yang dia khawatir gunung
itu akan jatuh menimpanya). Ibnu Abi Jamrah berkata, "Karena hati
orang yang beriman itu selalu diterangi, bila dia melihat ada sesuatu
yang menyelisihi apa yang menerangi hatinya, maka perkara tersebut
menjadi sangat berat bagi dirinya. Hikmah digunakannya gunung
sebagai perumpamaan dalam hal ini, karena hal-hal yang
membinasakan lainnya terkadang memberikan peluang selamat,
sedangkan gunung apabila jatuh menimpa seseorang, kecil
kemungkinan dia selamat darinya. Kesimpulannya, orang yang
beriman itu akan selalu dikuasai oleh rasa takut karena kuatnya iman
yang ada dalam dirinya, sehingga merasa tidak aman dari ancaman
siksa. hilah kondisi orang Islam, dia selalu merasa takut (khawatir)
dan selalu merasa diawasi. Dia senantiasa memandang amal shalih
yang telah dilakukannya tidak ada apa-aparLya, bahkan
mengkhawatirkan terjadinya keburukan karena amar shalihnya yang
sedikit."

76.Li; 
i:.ili ,s.tt7Ar'015 (Sedangkan orang jahat memandang

dosa-dosanya seperti seekor latat). Dalam riwayat Abu Ar-Rabi' Az-
zalvani dari Abu syihab yang diriwayatkan oleh Ar Isma'ili
disebutkan , 9i tt'; "qg.\ $tt f.it, csl-Ua memandang dosa-dosanya

seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya). Maksudnya,
dosanya itu dipandang remeh dan tidak menganggap bahwa dosanya
itu dapat mendatangkan dampak negatif yang sangat besar. Jika
dampat negatif yang ditimbulkan lalat dipandang remeh, maka
demikian juga menghalaunya tidaklah sulit.

U-31a e+.rJui (Kemudian ia mengatakan begini). Maksudnya,

menyelamatkannya dengan tangan atau merrgusirnya. Ini adalah

irit
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bentuk ungkapan yang disandangkan kepada perbuatan. orang-orang

mengatakan bahwa bentuk ungkapan seperti ini lebih efektif.

#i tb 9ft (Dengan tangannya di atas hidungnya). Ini adalah

penafsiran dari perkatiHmya berdasarkan ungkapan, y.')tl!1tatu ta

mengatalcan). Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Sifat mukmin yang

demikian ini muncul karena kuatnya rasa takut terhadap Allah dan

terhadap siksan-Nya, sebab dia meyakini bahwa dirinya masih

berdosa dan belum yakin dosanya telah diampuni. Sedangkan sikap

orang jahat yang seperti itu dilandasi oleh rendahnya pengetahuan

tentang Allah, sehingga rasa takutnya juga kecil dan cenderung

meremehkan perbuatan maksiat."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Hal itu karena hati orang jahat itu

gelap, sehingga terjadinya dosa dipandang ringan olehnya. Oleh

karena itu, kadang Anda dapati orang yang melakukan maksiat, bila

dinasihati dia malah mengatakan, 'Ini hal yang mudah'. Dari hadits ini

dapat disimpulkan bahwa sedikit rasa takut akan dosa dan anggapan

meremehkan dosa menunjukkan tingkat kejahatan seseorang. Hikmah

dibatik mengumpamakan dosa orang jahat dengan "lalat", karena lalat

adalah binatang terbang yang kecil dan sangat ringan sehingga untuk

mengusirnya sangat mudah. Disebutkannya "hidung" dalam

perumpamaan ini menunjukkan bahwa betapa ringannya pelaku dosa

memandang dosanya, karena biasanya lalat jarang hinggap di hidung,

tapi lebih sering di mata. Sedangkan isyarat dengan "tangan", ini juga

berfungsi untuk menegaskan remehnya hal tersebut. Karena hanya

dengan cara yang sangat sederhana, dampak negatifrrya bisa dihindari.

Selain itu, dalam hadits ini perumpamaan dibuat dengan sesuatu yang

mungkin, anjuran untuk instrospeksi diri, dan menilik tanda-tanda

yang. menunjukkan tetapnya nikmat iman. Hadits ini juga

menunjukkan bahwa kejahatan (kedurhakaan) adalah perkara hati

sebagaimana halnya keimanan. Lebih jauh hadits ini berfungsi sebagai

dalil bagi Ahlu Sururah, karena mereka tidak mengkafirkan dengan
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perbuatan dosa dan menyangkal golongan khawarij dan yang lainnya
yang mengkafirkan dengan perbuatan dosa."

Ibnu Baththal berkata, "Dai hadits ini dapat disimpulkan
bahwa orang beriman sebaiknya merasa takut kepada Allah dari setiap

dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, karena Allah kadang

memberikan siksaan karena kesalahan kecil, dan Allah tidak akan

dipertanyakan atas apa yang diperbuat-Nya."

yF'Jl f t'n *tr y)Ftlt ^ii,j,t p (Kemudian dia berkata,

"Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada

seseorang yang singgah di suatu tempat). Dalam riwayat Abu Ar-
Rabi'i disebutkan , t''$r 9* {y. (Dengan taubat hamba-Nya yang

beriman). Sedangkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim
dari riwayat Jarir, dan dari riwayat Abu Usamah disebutk un, 

t*i {rt

UAt 9* zi.JA rLT lsunggyh Allah lebih gembira dengan taubat

hamba-Nya yang beriman). Demikian juga riwayat Muslim dari hadits

Abu Hurairah.

Penyandangan kata "gembira" kepada Allah adalah sebagai

kiasan tentang keridhaan-Nya.

Al Khaththabi berkata, "Makna hadits ini adalah Allah lebih
ridha dengan taubat dan menerima taubat. Gembira yang dikenal
manusia di kalangan mereka tidak boleh disandangkan kepada Allah.

Ini seperti firman-Nya dalam surah Al Mu'minuun ayat 53, t{ q>k
b"i 1i lfiapiiap golongan merasa bangga dengan op, yong oao

pada sisi mereka [masing-masingJ)."

Ibnu Faurak berkata, "Secara etimologi, kata al farah artinya

senang atau gembira. Bisa juga berarti angkuh, seperti firman Allah
dalam surah Al Qashash ayat76,!i- t-g/-1&r .r1 1Sr",ngguhnya

Allah tidak menyulcai orang-orang yang terlalu membanggakan diri).
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Bisa juga berarti kerelaan, karena setiap orang yang merasa senang

dan rela dengan sesuatu, maka ia disebut gembira."

Ibnu A1 Arabi berkata, "setiap sifat yang dapat berubah tidak

boleh disandangkan hakikatnya kepada Allah. Jika ada suatu sifat

yang disandangkan kepada Allah, maka dimaknai dengan makna yang

sesuai dengan keagungan-Nya. Kadang sesuatu bisa diungkapkan

dengan sebabnya atau dampak yang terlahir darinya, karena orang

yang merasa gembira dengan sesuatu, maka dia akan bersikap baik

terhadap pelakunya (pelaku yang menyebabkannya gembira) dan

memberikan apa yang dimintanya. Maka anugerah Allah dan luasnya

karunia-Nya diungkapkan dengan sebutan kegembiraan. "

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Kebaikan Allah dan maaf-Nya

terhadap orang yang bertaubat diungkapkan dengan kata "gembira",

karena biasanya bila seorang raja merasa gembira dengan perbuatan

seseorang, maka dia akan bersikap baik terhadapnya."

Al Qurthubi berkata di dalam kitab Al MuJhim, "lni adalah

perumpamaan yang dimaksudkan menunjukJcan betapa cepatnya Allah

menerima taubat hamba-Nya, dan bahwa Allah menyambutnya

dengan ampunan-Nya, serta memperlakukannya dengan perlakukan

orang yang merasa gembira akan perbuatannya itu. Inti perumpamaan

ini adalah, bahwa orang yang berbuat maksiat berada dalam

genggaman syetan dan menjadi tawanannya akibat perbuatan yang

dilakukannya, serta tengah menghadapi kebinasaan. Ketika dia

memohon maaf kepada Allah dan taubatnya diterima, maka dia keluar

dari cengkraman kemaksiatan tersebut dan selamat dari penawanan

syetan serta dari ancaman kebianasaan yang tengah mengintainya.

Setelah itu Atlah menyambutnya dengan ampunan dan rahmat-Nya.

Jika tidak demkian, maka kegembiraan yang merupakan sifat makhluk

adalah mustahil bagi Allah, karena kegembiraan adalah sukacita yang

dirasakan seseorang pada dirinya ketika mencapai suatu maksud

sehingga dengannya bisa melengkapi kekurangannya, atau menghalau

dampak negatif atau kekurangan yang mengintai dirinya. Semua ini
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adalah mustahil bagi Allah, sebab Allah Maha Sempurna Dzat-Nya

lagi Maha Kaya, tidak menyandang kekurangan atau kelemahan.

Namun, kegembiraan Allah bagi kita adalah dampak dan faedah,

yakni menyambut sesuatu yang Dia gembira karenanya dan

menempatkannya di tempat yang tinggi. krilah yang layak bagi Allah.

Oleh karena itu, buah dari kegembiraan diungkapkan dengan

kegembiraan menurut tradisi orang Arab dalam menyebut sesuafu

dengan sebutan sesuatu yang melingkupinya atau menjadi sebabnya.

Kaidah ini berlaku pada semua sifat yang tidak layak dinisbatkan

kepada Allah yang Allah menisbatkannya pada Diri-Nya. Demikian

yang ditetapkan dari Rasulullah SAW."
! 'ri.tLli,, y1 (Yang membinasalan). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam semua riwayat Shahih Bukhari yang pernah saya

lihat. Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili dari riwayat Abu Ar-Rabi',

dari Abu Syihab dengan sanad Imam Bukhari disebutkan, #11{ai
daerah tak berpohon). Seperti itu juga dalam semua riwayat selain

Imam Bukhari, yaitu yang terdapat dalam riwayat Muslim, para

penyusun Yitab Sunan, Musnad dan lain-lain.

Di dalam riwayat Muslim disebutkan,-u3741#:S ,;r'ti ,C (Oi

dataran tak berpohon yang membinasakan). Al Karmani

menyebutkan bahwa dalam salah satu naskah Imam Bukhari

disebutkan,*) (Dan area berwabah). Tapi saya tidak mendapati ini

dalam perkataan yang lain. Kemungkinan itu adalah penyifatan kata

mudzaklrar (al manzil) dengan sifat mu'annats pada redak 
"i, 

zki.g 4s,
dan itu memang dibolehkan jika dimaksudkan sebagai suatu lokasi.

"zjiJi, (ltlembinasakan). Maksudnya, yang membinasakan

orang yang mencapainya.

U.\-3t'A-i6b 4 (Yang menganglcut makanan dan

minumannya). Abu Muawiyatr dari Al A'masy menambahkan, 6i
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'rAk:- (Serta apa-apa yang baik baginya). Diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi dan lainnya.

i$ti 4't'.tii 5 (Ternyata hewan tunggangannya telah hilang).

kehilangan

mencarinya).

diriwayatkan

mencarinya).

Dalam riayat Abu Muawiyah disebutk un, $ e. A'fr t4*6 ltotu io

hewan tunggangannya, maka dia pun beranjak

Dalam riwayat Jarir yang berasal dT lt A'masy yang

oleh Imam Muslim disebutkan, W (Maka dia pun

li,r "r-e s\i j;Litl F * i,;:r1 ril u,b gtingga ketika pdnas,

dahaga dana apa saja yang ditcelrendakf Allah terasa

memberatkannya). Abu Syihab ragu ketika meriwayatkan hadits,

sedangkan Jarir menyebutkan hanya sampai ';*at1. Dalam riwayat

Abu Muawiyah disebutkan, i:rlir *til bt & (Hingga ketika ajal

datang menjemputnya).

i$g? Ct93 dA')t,Jtl (tot" dia berkata, "sebailmya aht

kembali ke tempatlnt." Maka ia kembali lalu tidur). Dalam riwayat

Jarir disebutkan, i;lj e? '-'i1 &irl6 ,*'Ck ,t;ttt d.tii; Jl g':i
'cr:J-Ll,9 .* ,P (Alat kembali ke tempatlu tadi, lalu aku tidur sampai

mati. Lalu ia merebahkan kepalanya di atas pergelangan tangannyd

untuk mati). Sedangkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan,

;+'*-iii *.6; Jlg'i ,*'o'iit * qlibt v$t e.k Jt er\1 @*"

kembali ke tempat alat kehilangannya, kemudian aku mati di sana.

Maka ia pun kembali ke tempatnya semula, lalu tertidur).

'o:; t5 '^l-r, $$ ,aitel j ,U-i iA 1ta tidur sejenak, kemudian

ketika mengangknt kepalanya, tiba-tiba hewan tunggangannya sudah

ada di s is inya). Dalam riwayat Jarir disebutkan,,'aJ)4 t ;:Jb3' bi:;:"ti

U.GJ)'l-iLib 6':r; r 'glff (Ia kemudian bangun, ternyata hewan
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tunggangannya ada di sisinya. Di atas tunggangannya tedapat
perbekalan, makanan dan minumannya). Abu Muawiyah
menambahkan dalam riwayatnya, b,f,eJ- 61 @erta apa-apa yang baik

baginya).

Catatan:

Imam Muslim menyebutkan sebab hadits mdrJu'ini dari hadits

A1 Bara' dan redaksi awalnya, *:i 4t: $ |.>;tar F; e oitg *
o1, a , 6,+"",y1b,-f Wt+\-4?tuiJtjlbj,"qrV 11 itib Wr,-i- f

(Bagaimana menurut kalian tentang seorang laki-laki yang
kehilangan ltewan tunggangannya di suatu daerah tak berpenghuni

yang tidak terdapat makanan dan minuman, sementara hewan

tunggangannya itu memembawa maknnan dan minumannya. Ia
kemudian mencarinya hingga kelelahan). Selanjutnya dia
menyebutkan hadits yang semakna. Diriwayatkan juga oleh Ibnu
Hibban di dalam kitab Shahih-nya dari hadits Abu Hurairah secara

ringkas, ,Jut ,ola * p. lri p3 * io' ,p itr J?i * {}t r:fs
L-rj, tJ,Ji'4J) 

(Para sahabat menceritakan tentang kegembiraan di

hadapan Rasulullah SAW dan seseorang yang menemukan kembali
hewan tunggangannya yang hilang, lalu beliau bersabda, "Sungguh

Allah lebih gembira).

g;. |it'si '., (fufenemukan kembali untanya). Maksudnya,

menemukan kembali untanya secara tidak sengaja sehingga merasa

beruntung. Al Karmani mengatakan bahwa dalam suatu riwayat

disebutkan dengan redaksi, 94, JI.U;; 1So*pai pada untanya).

*iilt (Yang sebelumnya hilang darinya). Maksudnya, pergi

darinya tanpa sengaja. Ibnu As-Sikkit berkata, "Kalimat Adhlaltu
ba'iirii artinya untaku pergi dariku, sedangkan dhalaltu ba'iirii
artinya aku tidak tatru keberadaan untaku.
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if: (Di padang tandus). Maksudnya, gurun. Sampai di sini

riwayat Qatadah. Dalam riwayat Ishaq bin Abu Thalhah yang berasal

dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan

tambahan, d'Po?.ol ,iti ,Uh uiA ,il.rV'tUW W:'$',#tt
Fiili ,74r a"+'u'Jtt i WUirt| ,i:rb 

^1tt3 
Wrtsl.EiE '$ qi ,,4)+

{}t aV "u'tL>i ,i.t sb e*'dt gtnta itu pergi meninggalkannya,

padahal di atasnya terdapat makanan dan minumannya. Ia kemudian

meraa putus asa darinya. Ia lalu menghampiri sebuah pohon lantas

berbaring di bawah naungannya. Ketika ia sedang begitu, tibaliba
untanya sudah berdiri di sisinya, maka dia pun segera meraih tali
kendalinya, kemudian karena sangat gembira ia berkata, "Ya Allah,

Engkau adalah hambaku dan Aku adalah Tuhanmu." Ia salah ucap

karena s angat gembira).

Iyadh berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa kesalahan yang

dilakukan oleh seorang manusia lantaran begitu gembira atau terkejut

tidak dijathi hukuman. Demikian juga cerita seseorang mengenai

dirinya yang diungkapkan secara ilmiah dan manfaat secara syar'i,

bukan sebagai guyonan, meniru-niru atau perbuatan sia-sia. Ini
ditunjukkan oleh cerita Nabi SAW tersebut, seandainya itu mungkar,

tentulah beliau tidak akan menceritakannya."

Ibnu Abi Hamzah berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud ini
mengandung beberapa faidah, di antaranya adalah: Seseorang boleh

bepergian sendirian, karena tidaklah pembuat syariat membuat

perumpamaan kecuali dengan sesuatu yang dibolehkan. Sedangkan

hadits yang melarang bepergian sendirian dipahami dalam konteks

makruh. Dari hadits ini, tampak hikmah larangan bepergian

sendirian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya pertama tidak bisa

diterima, karena kisah ini justru menegaskan larangan tersebut.
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Dia berkata, "Hadits ini juga menunjukkan penyebutan gurun

yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang dapat dimakan dan diminum

dengan sebutan "pembinasaan". Hadits ini juga menunjukkan bahwa

orang yang mengandalkan selain Allah, maka apa yaflg sangat

dibutuhkan akan terputus. Karena pria tersebut berani tidur di gurun

gersang seperti itu sebab mengandalkan bekal yang dibawanya,

namun ketika itu menjadi sandarannya, maka yang disandarinya itu
malah mengkhianatinya. Seandainya bukan karena kasih sayang

Allah, tentu hewan tunggangannya yang hilang itu tidak akan

dikembalikan kepadanya. Sebagian orang mengatakan,'Barangsiapa

yang ingin untuk tidak melihat sesuatu yang buruk baginya, maka

hendaknya tidak menjadi sesuatu yang dapat hilang darinya'."

Dia juga berkata, "Hadits ini juga menunjukkan bahwa

kegembiraan dan kesedihan manusia sebenarnya berpangkal dari

dampak yang dirasakannya. Dari sini disimpulkan bahwa kesedihan

tersebut adalah akibat kehilangan hewan tunggangannya dan takut

mati akibat kehilangan perbekalannya. Kegembiraannya itu muncul

karena dia menemukan kembali apa yang telah hilang darinya, yaitu

sesuatu yang biasanya dapat mempertahankan hidup. Selain itu, hadits

ini menunjukkan bahwa pasrah kepada A1lah akan membuahkan

berkah, karena ketika orang tersebut telah putus asa untuk menemukan

kembali hewan tunggangannya, dia pasrah untuk mati. Oleh karena

itu, Allah mengembalikan yang hilang itu kepadanya. Hadits ini juga

menunjukkan perumpamaan dengan sesuatu yang dapat dengan

mudah difahami, anjuran untuk introspeksi diri, dan menghargai

tanda-tand a yaflg menunjukkan bertahannya nikmat keimanan."
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5. Berbaring dengan Miring ke Kanan

J;- & #L\t .*onlt otr,Uu ri; il' ob, Lx.G f
i,;+ Fr,* -oat *tit" '*.,?;* uL\Pto

.i;* b't3tt;4. ,, #\i;;' J1 sb;r
6310. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat malam

sebelas rakaat. Bila fajar terbit, beliau shalat dua rakaat yang ringan,

kemudian berbaring miring ke kanan sampai muadzin datang

memberitahunya."

Keteransan Hadits:

(Bab berbaring dengan miring ke kanan). Maksudnya,

merebahkan pinggang kanannya di tanah atau lantai.

Pada bab ini, Imam Bul':hari menyebutkan hadits Aisyah

tentang berbaringnya Nabi SAW setelah melakukan shalat dua rakaat

fajar. Penjelasannya telah dikemukakan dalam pembahasan tentang

shalat, dan Imam Bukhari memberinya judul bab "Berbaring dengan

Miring ke kanan setelah Shalat dua rakaat fajar".

Imam Bukhari mencantumkan bab ini dan setelahnya sebagai

pendahuluan untuk mengemukakan tentang bacaan ketika hendak

tidur.

6. Tidur dalam Keadaan Suci
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6311. Dari Sa'd bin tlbaidah, dia berkata: Al Bara' bin Azib
RA menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, "Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, makd

berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian
berbaringlah dengan miring ke kananmu, lalu ucapknnlah,

'Allaahumma aslamtu nafsii ilaikn, wa fawwadhtu amrii ilaikn, wa

alja'tu zhahrii ilaikn, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malja'a wa

laa manjaa minka illaa ilaika. Aamantu bikitaabikal ladzii anzalta, wa

binabiyiikal ladzii arsalta Qta Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada-

Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku

kepada-Mu, knrena berharap [mendapatkan rahmat-MuJ dan takut

[terhadap sil<saan-MuJ. Tidak ada tempat perlindungan dan

penyelamatan dari [ancamanJ-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku beriman

kepada kitab yang telah Engkau turunlcan, dan Nabi-Mu yang telah

Engkau utus)'. Jika engkau meninggal (di wahu tidur itu), maka

engkau meninggal di atas fitrah (Islam). Makn jadikanlah itu sebagai

akhir kalimatmu."

Setelah itu aku berkata, "Aku akan menghafalnya, 'Wa

birasuulikal ladzii arsalta'. Namun beliau mengoreksi,' Bukan begitu,

tapi Wa binabiyyikal ladzii arsalta'."
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Keterangan Hadits:

(Bab tidur dalam keadaan suci). Abu Daud menambahkan

dalam riwayatnya "dan keutamaannya". Ada sejumlah hadits yang

semakna dengan ini namun tidak memenuhi kriteria Shahih Bukhari,

di antaranya adalah hadits Mu'adz yang diriwayatkan secara marfu', 6

ttr;Tii e!.nr e rli ilr i':+ 6ir' 'u\t{) bW1 1> *'+ F',
iq;r-UZi lnaoiloh seorang muslim tidur dalam keadaan telah

berdzikir dan suci, kemudian terjaga di malam hari lalu memohon

kepada Allah kebaikan duniawi dan ukhrawi kecuali Allah
memberikannya kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,

An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain itu, At-Tirmidzi meriwayatkan dari

hadits Abu Umamah dengan redaksi yang serupa. Ibnu Hibban juga

meriwayatkannya di dalam kitab Shahih-nya dari Ibnu Umar secara

mdrfu', ';uti{jri ,irrtjr 16 lf Lr;;"\ien; \4 e'rs.t}\bcs.a
0)L-i !,1i,), (Barangsiapa tidur dalam keadaan suci, seorang malaikat

berjaga di dekatnya, maka tidaklah ia bangun kecuali malaikat itu
mengucapkan, "Ya AUah, ampunilah hamba-Mu, Fulan.") Ath-
Thabarani pun meriwayatkan hadits serupa di dalam kitab Al Mujam
Al Ausath dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yangjayyid.

'l;,t *-,ia hr k yt l., 1 d.'Jt| (Rasutultah SAW bersabda

kepadalat). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu
Dzar Zaid Al Marwazi, sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan

tanpa kata uJ. Dalam riwayat Abu Ishaq yang terdapat dalam bab

setelatnrya disebutkan,'^lii ;1 1Oia menyuruh seorang taki-Iaki),

sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan,'li.it ;jl lOia

berpesan kepada seorang laki-laki). Disebutkan dalam riwayat Abu
Al Ahwash dari Abu Ishaq yang akan dikemukakan dalam

pembahasan tentang tauhid, dari Al Bara', dia berkata, iirr ji;i ir-6
'qtj jlu::i ri1 .i>ti V|&i *b dJr ,S:e lnasuluuon i,qw bersabda,
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"Wahai Fulan, jika engkau beranjak ke tempat tidurmu).

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur Sufyan bin Uyainah,

dari Abu Ishaq, dari At Bara', 'lctbi'r( ,ej jd &) *ht ,-k ,!r"tti
'+1tt Jt -t:i rit.ly 

"A.S 
(Bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya,

"Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang akan engkau

ucapkan bila engkau beranjak ke tempat tidurmu).

'cl;h:a-;'r" 7i t51(lpabita engknu beranjak ke tempat tidurmu).

Maksudnya, jika engkau hendak berbaring/tidur. Ini juga dinyatakan

secara jelas dalam riwayat Abu Ishaq tersebut. Dalam riwayat Fithr

bin Khalifah yang berasal dari Sa'ad bin Ubaidah yang diriwayatkan

Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkat, '&:p grl, Ulr'+\tt jlU":1 tSr.

'44i" (Jika engkau beranjak ke tempat tidurmu dalam keadaan suci,

maka merebahlah pada bagian kananmz). Hadits ini seperti hadits

bab ini dan sanad-nyajayyid. Redaksi yang valid disebutkan di tengah

hadits lainnya yang akan saya isyaratkan dalam penjelasan hadits

Hudzaifah yang akan dikemukakan dalam bab setelahnya. An-Nasa'i
meriwayatkan dari jalur Ar-Rabi'bin Al Bara' bin Azib, dia berkata:

AI Bara' berkata: Setelah itu dia menyebutkan haditsnya , :\:igrJ5j U
,tzjr ,,)'-b r-1;. g;rbi'H a:h "J-rU',b y+<t (Barangsiapa

mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ketika merebahknn tubuhnya

di tempat tidurnya setelah shalat Isya),lalu disebutkan redaksi yang

serupa dengan hadits bab ini.

y,2J.'!;:t-b')'tb 3, 1U otto b erwu dhu I a h s e p e r t i w u d h u m u

untuk shalat). Perintah ini adalah anjuran. Faedahnya adalah tidur
dalam keadaan suci di malam hari, sehingga bila ajal datang

menjemput dia dalam keadaan sempurna. Anjuran ini mengisyaratkan

untuk bersiap-siap menghadapi kematian dengan kesucian hati, karena

itu lebih utama daripada kesucian tubuh. Abdvrrazzaq meriwayatkan

dari jalur Mujahid, dia berkata, 'bi ,r*':.J" ff '5; I ,r,i3 i.\ d. Jr!
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*",r';^1J c*'$'Ct:;)\\ (Ibnu Abbas berkata kepadaku,

"Janganlah engkau tidur malam kecuali dalam keadaan berwudhu,

karena ruh-ruh dibangkitkan pada saat dicabutnya.") Para periwayat

hadits ini tsiqah kecuali Abu Yahya Ai Qattat, yang dinilai shaduq

dan ada tanggapan tentang dirinyl. Ia juga meriwayatkan dari jalur

Abu Murayah Al ljli, dia berkata, oG ,rf t:'?153 "yitb .-i il.6Ji ,v
'bi;--,F 

f ;:r>Q e o€I ,$aXittrS. (Barangsiapa beranjak ke

tempat tidurnya dalam keadaan suci dan tidur dalam keadaan

berdzikir, maka tempat tidurnya adalah masjid, dan dia dianggap

sedang shalat dan berdzikir hingga bangun). Selain itu, dia

meriwayatkan hadits serupa dari jalur Thawus.

Sunnah ini lebih dianjurkan bagi yang berhadats, apalagi yang

junub, karena bisa lebih bersemangat untuk mengulangi, dan akan

lebih baik lagi jika mandi (bagi yang junub), sehingga dia tidur dalam

keadaan suci yang sempurna. Hikmah lainnya adalah mimpinya benar,

dan dia akan dijauhkan dari gangguan syetan.

At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada hadits yang menyebutkan

wudhu sebelum tidur kecuali hadits ini."

94 db'e,h-:r,.! 1t<r*"dian berbaringlah pada sisi

badanmu). Bagian kanan lebih dikhususkan karena beberapa faedah,

di antaranya: Lebih cepat tersadar dan jantung letaknya di sebelah

kanan sehingga bekerjanya tidak berat ketika tidur' Ibnu A1 Jauzi

berkata, "Posisi tidur seperti ini lebih disarankan oleh para ahli

kedokteran karena lebih menyehatkan tubuh. Mereka mengatakan

bahwa sebaiknya tidur dimulai dengan berbaring pada sisi kanan,

kemudian berbalik pada sisi kiri, karena posisi pertama (bertopang

pada sisi kanan) merupakan sebab tururmya makanan, sementara

posisi kedua (bertopang pada sisi kiri) membantu proses pencernaan

sebab posisi hati di atas lambung.
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Catatan:

Demikian yang disebutkan dalam riwayat Sa'ad bin Ubaidah

dan Abu Ishaq dari Al Bara'. Sedangkan dalam riwayat Al Ala' bin Al
Musayyab yang berasal dari ayahnya, dari Al Bara', yang melihat

perbuatan Nabi SAW , ,{o es *rt Jt 's:1 
$'*i * \t ;* nlr ik

i-r'€ ,f-\\ *? (Nabi SAW, apabila beranjak ke tempat tidurnya,

beliau berbaring pada srsi kanan tubuhnya, kemudian beliau

membaca). Pensyariatan dzikir ini disimpulkan dari ucapan dan

perbuatan Nabi SAW. Selain itu, disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i

dari Hushain bin Abdinahman, dari Sa'd bin I-lbaidah, dari Al Bara',

dengan tambahan redaksi di awalnya, ,# Lii:f ;*ril' n;U j
,{)t (Kemudian beliau mengucapkan, "Bismillaahi allaahumma

aslamtu nafsii ilaika [dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku

memasrahkan jiwaku kepada-MuJ.'). Disebutkan juga dalam riwayat

Al Kharaithi dalam kitab Makarim Al Akhlaq dari jalur lainnya, dari

Al Bara' dengan redaksi, ##r eAi H..,; ,j,i *U jl,s1i t:1oG

ffJ W) 4)t ,:di $l,il.\ lfls @t"bila beliau beranjak ke tempat

tidurnya, beliau mengucapkan, "Allaahumma anta rabbii wa maliikii
wa ilaahii. Laa ilaaha illaa anta, wajjahtu wajhii [Ya Allah,
Engkaulah Rabbku, Rajaku dan llahku. Tidak ada sesembahan kecuali
Engkau. Aht hadapkan wajahkuJ .")

iUif s-4., tiLf '$i ifit (Dan ucapkanlah, "Allaahumma

aslamtu wajhii'ilaika lYa Allah, aku pasrahkan wajahku kepada-

Muf.") seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar
dan Abu Zaid. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan

redaksi, ,#'r:-jri (Aku pasrahkan jiwaku). Ada yang mengatakan

bahwa kata al wajh dan an-nafs di sini bermakna dzat dan pribadi.

Maksudnya, aku pasrahkan dzat dan pribadiku kepada-Mu. Namun
perlu diteliti lebih jauh untuk menggabungkan keduanya dalam

riwayat riwayat Abu Ishaq dari Al Bara' yang akan dikemukakan
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setelah satu bab, redaksinya , '4i, ,:,#t ,1y,t *y: ,4\*'cJrt
d{i,.f t (Aku pasrahkan jiwalat kepada-Mu, aku serahknn urusanku

kepada-Mu dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu). Ia juga

memadukan keduanya dalam riwayat A1 Ala' bin Al Musayyab

dengan tambahan redaksi, i =r jll dill.rt,*i +3') ,q\4 tij,;i
,!-lt *r4b cri;r:l qil (Aku pasrahkan jiwaku kepada-Mu, aku

hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu

dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu). Berdasarkan ini, maka

yang dimaksud dengan kata an-nafs adalah dzat, sedangkan yang

dimaksud dengan al wajh adalah maksud. Al Qurthubi mengatakan ini

sebagai kemungkinan setelah memastikan yang pertama.

t5-:f Q4ht pasrahkan). Maksudnya, aku pasrah dan tunduk.

Artinya adalah aku jadikan jiwaku tunduk kepada-Mu dan mengikuti

hukum-Mu, karena tidak ada daya padaku untuk mengaturnya, tidak

pula untuk mendatangkan manfaat dan tidak pula mencegah madharat

darinya.

,!1tgi|t- =ttlt (Aku serahkan urusanku kepada-Mu).

Maksudnya, aku bertawakkal kepada-Mu dalam semua urusanku.

olait (Dan alru sandarknn). Maksudnya, aku sandarkan

kepada-Mu dalam semua urusanku agar Engkau menolongku dengan

yang bermanfaat bagiku. Karena orang yang bersandar kepada sesuatu

berarti ingin mendapatkan kekuatan dengan sesuatu itu dan mendapat

bantuan darinya. Punggung disebutkan secara khusus karena biasanya

manusia bersandar dengan punggungnya kepada sesuatu yang dapat

disandarinya.

cllt$)ir+t (Karena berharap dan tahtt). Maksudnya,

mengharapkan ganjaran dan pahala dari-Mu serta takut kepada

kemurkaan dan siksa-Mu. Ibnu Al Jauzi berkata, "Pembuangan kata
'u pudupenyebutan katai h:j I dan penggunu* 

"jf 
pada penyebutan

*

I
i,
t
B

I
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$i
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ej!)t adalah ungkapan yang mencukupi (sudah terwakili walaupun

semestinya kata bantunya berbeda). Namun, karena keduanya

dirangkaikan, maka salah satunya dibawakan kepada yang lainnya."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ath-Thayyibi, ia pun

memberikan contoh: 6;:t: q flii[ldnrgon menyandang pedang dan

tombak).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada sebagian jalur periwayatannya

dicatumkan kata'g;, dan redaks inya, ''!$1 tttt'+ hr. Oi.i*ayatkan

oleh An-Nasa'i dan Ahmad dari jalur Hushain bin Abdurrahman, dari

Sa'd bin Ubaidah.

+rl ll |* W 1'J16.ji" 1 (Tidak ada tempat perlindungan dan

penyelamatan dari [ancamanJ-Mu, kecuali kepada-Mu). Asal kata
't-;J, menggunakan hamzah sedangkan asal kata L;;; tanpa

menggunakan hamzah, nzrmun ketika keduanya digabungkan dalam

satu kalimat maka boleh menggunakan ltamzah untuk penyamaan dan

boleh j,rga tidak menggunakan hamzah pada keduanya, atau

sebaliknya. Seperti itulah tiga cara penggunaan hamzah. Selan itu,

boleh juga disebutkan dengan tanwin dan qashr, sehingga ada lima
cata.

Al Karmani berkata, "Bila kedua kata ini sebagai mashdar,

maka saling bertolak belakang saat digabungkan dengan kata''$, tapi

tidak demikian bila s,e!,agai zharf (predikat). Ad,anyn kalimat

lengkapnya adalah, i*-ll !ll1 + ,rr5 )i .el]l )l /.i A'q '6;:
(Tidak ada tempat berlari dari-Mu kepada seorang pun kecuali

kepada-Mu, dan tidak ada tempat menyelamatkan diri dari-Mu
kecuali kepada-Mu)."

Ath-Thaibi berkata, "Susunan dzikir ini mengandung banyak

keajaiban, dan itu hanya dapat ditangkap oleh orang yang benar-benar

ahli bayan. Kalimat #|Li-tf (aht pasrahkan jiwaku)
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mengisyaratkan bahwa seluruh anggota tubuhnya tunduk kepada
Allah dalam semua perintah dan larangan-Nya. Sedangkan ungkapan

Lsi) $1@ku hadapkan wajahku) mengisyaratkan bahwa dzatnya

tulus kepada-Nya, terbebas dari kemunafikan. Kalimat qli'*Ji (aku

serahkan urusanku) mengisyaratkan bahwa semua urusannya, baik
luar maupun dalam, diserahkan kepada-Nya, tidak ada yang

mengaturnya selain Dia. Kalimx q;bAiirii (aku sandarkan

punggun gku) mengisyaratkan bahwa setelah pemasrahan kepada-Nya,
dia bersandar kepada-Nya dari semua yang bisa membahayakan dan

menyakitinya."

Ia juga mengatakan bahwa maksud $jr r+t adalah aku

serahkan semua urusanku kepada-Mu karena penuh harap, dan aku
sandarkan punggungku kepada-Mu karena cemas.

'.-jlt 
€rft +6)L*T @lru beriman kepada kitab yang telah

Engkau turunkan). Kemungkinan yang dimaksud adalah Al Qur'an,
dan kemungkinan juga yang dimaksud adalah jenisnya sehingga

mencakup setiap kitab yang telah diturunkan.

'd-731gilr 'd.:'" (Dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus).

Dalam riwayat ltbu Zaid A1 Marwazi disebutkan dengan redaksi,

^igit'^iratl (Yang Engkau telah utus dan turunkan).

9'*4t drUU'oy (Jika engkau meninggal, makn engkau

meninggal dalam keadaan fitrah [IslamJ). Disebutkan dalam riwayat
Abu Al Ahwash yang berasal dari Abu Ishaq yang akan dikemukakan

pad,a pembahasan tentang tauhid, '441 e @.i malam harimu itu).

Sedangkan dalam riwayat Al Musayyab bin Rafi' disebutkan, g1irri i
g g'A; C6"j (Barangsiapa mengucapkannya kemudian meniggal

pada malamnya itu).
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Ath-Thaibi berkata, "lni mengisyaratkan bahwa terjadinya itu
sebelum berpisahnya siang dari malam, sementara dia masih berada di

waktu malam. Atau maknanya adalah 'A-P eW lf" ):6'ei'c^1
(engkau mati di bawah yang tuntn kepadamu di malam harimu itu).

Demikian juga makna g, dalarn riwayat lainnya, q1 .r'J.i,i- G ,hi'ry
'O')l (t*r"ra apa yang terjadi pada malam harimu itu)."

|:-a+y $ lOoto* keadanfitrah [Istamfi. Maksudnya, di atas

agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim, karena Ibrahim pasrah dan

tunduk. Allah berfirman dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 84, 'a--?s *V

* *((ngatlah) ketika ia datang kepada Tuahannya dengan hati

yang suci), dan dalam surah Al Baqarah ayat l3l, 44j;, ,+lt>U:'i

(Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam), serta dalam surah

Ash-Shaaffaat ayat 103, tli-:1$li gatlcala keduanya telah berserah

diri).

Ibnu Baththal dan jamaah berkata, 'Yang dimaksud dengan

fitrah di sini adalah Islam. Hal ini semakna dengan hadits lainnya, ;r
tAt',tst ir' ft 'it t ;r€';i i:tS (Barangsiapa yang akhir

perkataannya, "Lea ilaaha illallaah," maka dia masuk surga).

Al Qurthubi berkata di dalam kitab Al Mffiim, "Demikian
yang dikatakan oleh para syaikh, nirmun perlu dicermati lebih jauh,

karena bila seseorang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat ini
yang mengandung makna tauhid, kepasrahan dan kerelaan hingga

meninggal, maka sama dengan orang yang mengucapkan, 'Laa ilaaha

illallaah'. Padahal tidak terlintas padanya sedikit pun akan hal itu, jadi

apa gunanya kalimat-kalimat agung dan kedudukan-kedudukan yang

mulia itu? Pernyataan ini dapat dijawab bahwa masing-masing

keduanya (yakni yang terbiasa hingga meninggal, dan yang hanya

ketika meninggal) sama-sama berada dalam keadaan fitrah, n:Lmun

antara kedua fitrah itu berbeda seperti berbeda kedua kondisi mereka.
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Fitrah orang pertama adalah fitrahnya orang-orang yang mendekatkan

diri, sedangkan fitrahnya orang kedua adalah fitrahnya golongan

kanan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Hushain bin
Abdunahman dari Sa'ad bin llbaidah yang diriwayatkan Ahmad, di

bagian akhir riway atnya, disebutkan , e-hl e U. 'i oi. tOiOongunkan

baginya sebuah rumah di surga) sebagai ganti redaksi, !,-j"4ir ,-P CG

(Meninggal dalam keadaan fitrah). Ini menguatkan pendapat yang

dikemukakan oleh Al Qurthubi. Selain itu, disebutkan di akhir hadits

yang disebutkan dalam pembahasan tentang tauhid, yaitu hadits yang

berasal dari jalur Abu Ishaq, dari Al Bara', tp'cili'ek|'oy1 llit o

engkau berada di pagi hari, maka engkau telah memperoleh

kebaikan).

Di samping itu, hadits ini yang diriwayatkan oleh Muslim dan

At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Ishaq, '&ki'd.+t'oti
tt'r*1iil1 f,lit" engknu berada di pagi hari, maka engkau berada

di pagi hari dalam keadaan telah memperoleh kebaiknn). Hadits ini
juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Hushain, dari Sa'ad

bin Ubaidah dengan redaksi, rQ aJi'*1'o111lito dia berada di

pagi hari, maka dia memperoleh kebaikan). Maksudnya, kebaikan
pada harta dan tambahan amal.

'*l,at gotu aku berkata). Seperti inilah redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Abu Dzar dan Zaid Al Marwazi. Sedangkan dalam

riwayat yang lain disebutkan, 'i|:;i;:('ii4 (Maka alat pun

menghafalkannya). Maksudnya, aku berusaha menghafalkarulya.

Dalam riwayat Ats-Tsauri yang berasal dari Manshur yang telah

dikemukakan di akhir pembahasan tentang wudhu disebutkan,t-$tijt

(Makn aht pun mengulanginya), maksudnya adalah aku mengulangi

kalimat-kalimat itu untuk menghafalkannya. Sedangkan dalam
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riwayat Muslim yang berasal dari Jarir, dari Manshur disebutkan,

;i':;'i1 ',\,W3'; (Maka aku pun mengulanginya untuk

menghafalkannya).

'cJ-,i11 ,eih|gx,l 'j6 ,.jir( ,e$t ,il;-js (Wa birasu,tliknl

ladzii arsalta, namun beliau bersabda, "Tidak, bukan begitu, tapi'lla
binabiyyiknl ladzii arsalta'.") Dalam riwayat Jarir dari Manshur

disebutkan dengan redaksi, '+)'p:,SA (Maka beliau bersabda,

"Ucapkan,'Wabinabiyyika'.") Al Qurthubi mengatakan mengikuti

yang lain, "Ini adalah dalil bagi kalangan yang tidak membolehkan

penukilan hadits dengan makna, dan itulah yang shahih dalam

madzhab Malik, karena lafazh an-nubuwwah dan ar-risaalah memang

berbeda. An-nubuwwahberasal dari kata an-naba'yang berarti berita.

Dengan demikian arti kata an-nabi adalah al munabba'min jihatillaah

bi amrin yaqtadhi takliifun (yang mendapat pemberitahuan dari Allah
tentang suatu perkara sebagai tugas kewajiban dirinya), jika dia

diperintahkan untuk menyampaikan itu kepada yang lainnya, maka dia

rasul (utusan), jika tidak maka dia nabi yang bukan rasul. Berdasarkan

pengertian ini, maka setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi

adalah rasul. Karena nabi dan rasul sama-sama mendapat wahyu

secara ulnurrr, namun berbeda dalam hal perutusan. Jika Anda

mengatakan, fulan adalah rasul, berarti ia adalah nabi yang juga

sebagai rasul, tapi bila Anda mengatakan, fulan adalah nabi, belum

tentu dia sebagai rasul.

Dalam hadits ini, Nabi SAW hendak memadukan keduanya

dalam satu redaksi karena keduanya telah berpadu sehingga dapat

difahami dari masing-masing melalui pengucapan yang telah

ditentukan. Selain rtl, agar keluar dari bentuk pengulangan lafazh

tanpa adamarfaat yang diperoleh, sebab bila diucapkan,'d)-j1 @an

Rasul-Mu) maka sudah dapat difahami bahwa Allah mengutus beliau,

namun bila kemudian ditamb ah,'dr\1 ,eir lfong Engkau utus) maka

seperti tambahan yang tidak berguna. Beda halnya bila diucapkan,
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'rl-;'tt qlt *3 (Dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus),maka tidak

ada pengulangan."

Pernyataan Al Qurthubi, "seperti tambahan" adalah tidak tepat,

karena bentuk redaksi semacam itu terdapat dalam kalimat adalah

yang paling fasih, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut

ini, y'ji p(.|,,11 IH'U t:l;'tf Ct (Kami tidak mengutus seorang rasul

pun, melainkan dengan bahasa kaumnya), lbtJ l'J,:) n<4ela\i e1

W (Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu [hai orang

kafir MakkahJ seorang Rasul, yang menjadi satrsi terhadapmu), -#

"3.Jt 
'n-J{ ,F\i elt (Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya [dengan

membawal petunjuk [Al Qur'an] dan agama yang benar). Selain

ungkapan itu, g;t i'ir g2J-i'/- (Pada hari penyeru menyeru), dan

sebagainya. Yang lebih baik adalah membuang bagian akhir ungkapan

tersebut dan cukup mengambil ungkapan, '&3f ,:lt *) (Dan Nabi-

Mu yang telah Engkau utus).Ini lebih bermanfaat daripada ungkapan,
'd.J')t gilr U:iji (dan Rasul-Mu yang telah Engkau utus) karena

alasan tersebut.

Tentang perbedaan rasul dan nabi yang dikemukakannya,

semestinya dibatasi dengan kriteria, yaitu rasul manusia. Karena jika

tidak dibatasi, maka kata rasul sebagaimana dalam redaksi doa pada

hadits ini bisa juga bermakna malaikat, seperti Jibril. Dari situ, tampak

faedah lainnya (dalam penggunakan kata o'nabi" 1i!-'ri't11, karena

dengan kata ini jelas yang dimaksud adalah manusia, bukan malaikat.

Berdalih dengan hadits ini untuk menyatakan larangan

meriwayatkan dengan makna, maka pendapat ini harus diteliti lebih

jauh, karena syarat meriwayatkan dengan makna adalah kedua

lafazhnya harus semakna. Selain itu, sudah sering dikemukakan

balrwa nabi dan rasul berbedalafazh dan makna, oleh karena itu tidak

tepat berdalil dengan ini.
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Ada juga yang berpendapat bahwa berdalil dengan hadits ini

untuk melarang periwayatan dengan makna secara mutlak perlu

ditinjau lebih detail, terutama dalam mengganti kata "rasul" dengan

kata "nabi" yang terdapat dalam riwayat. Karena dzat yang

menceritakannya sama sehingga sifat mana pun yang disandangkan

(yakni baik menggunakan kata rasul maupun nabi) maksudnya bisa

difahami, sebab sifat itu ada padanya. Hal ini berdasarkan anggapan

bahwa sebab pelarangan meriwayatkan dengan makna adalah karena

yang membolehkannya kadang mengira bahwa ia telah memenuhi

makna lafazh yang digantinya, padahal sebenarnya tidak, seperti yang

banyak terdapat dalam sejumlah hadits. Maka dari itu, untuk kehati-

hatian lebih baik menggunakanlafazhyang sama. Dengan begitu, jika

memang sudah dapat dipastikan bahwa makna keduanya (kata yang

diganti dan kata yang menggantinya) benar-benar sama, maka tidak

apa-apa, tapi tidak demikian jika hanya berdasarkan dugaan.

Yang lebih utama adalah mengambil hikmah dari sanggahan

beliau SAW terhadap orang yang mengucapkan kata "rasul" sebagai

ganti kata "nabi". Karena lafazh-lafazh dzikir adalah tauqifiyah (harus

sesuai dengan tuntunan), di dalamnya terkandung kekhususan-

kekhusuan dan rahasia-rahasia yang tidak dijangkau oleh analogi.

Oleh karena itu, lafazhnya harus dipelihara sesuai dengan yang

dicontohkan.

kri juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Maziri, dia

berkata, "sebaiknya cukup dengan lafazh yang dicontohkan.

Terkadang ganjarannya terkait dengan huruf-hurufirya, dan mungkin

saja Allah mewahyukan kalimat-kalimat ini kepada beliau, sehinga

huruf-hurufirya harus dipenuhi."

An-Nawawi berkata, "Hadits ini mengandung tiga sunnah,

yaitu:
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1. Berwudhu sebelum tidur, tapi jika masih punya wudhu maka
itu sudah cukup, karena maksudnya adalah tidur dalam

keadaan suci.

2. Tidur dengan miring ke kanan.

3. Menutup pembicaraan dengan dzikir."

Al Karmani berkata, "Hadits ini mencakup keimanan kepada

semua yang wajib diimani secila tunum, yailu kitab-kitab dan para

rasul, serta ketuhanan dan kenabian. Selain itu, mencakup

penyandaran segala dzat, sifat dan perbuatan kepada Allah dengan

disebutkannya wajah, jiwa dan urusan. Juga mencakup penyandaran

punggung yang bermakna tawakkal kepada Allah dan rela dengan

qadha-Nya. Ini semua terkait dengan kehidupan sekarang. Kemudian
mencakup pengakuan akan ganjaran dan siksa, yang baik maupun
yang buruk. lri yang terkait dengan keadaan di hari berbangkit."

Catatan:

Dalam riwayat An-Nasa'i pada riwayat Amr bin Munatr dari

Sa'd bin Ubaidah, pada asal haditsnya disebutkan, ,l,i-il'4-')(5.')"57
'4-;:)i ,.rrJr t'Vi;4s ,tjJi (Ahr beriman kepada Kitab-Mu yang telah

Englrnu turunkan, dan kepada Rasul-Mu yang telah Engknu utus).

Tampaknya, dia belum mendengar tambahan dari Sa'ad bin Ubadah
yang terdapat di bagian akhir hadits ini sehingga dia meriwayatkannya

dengan makna.

Dalam riwayat Abu Ishaq yang berasal dari Al Bara' juga

terdapat redaksi yang menyerupai redaksi dalam riwayat Manshur dari

Sa'ad bin Ubadah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur

Suffan bin Uyainah, dari Abu Ishaq, di bagian akhirnya disebutkan,

,€;$ #:,i,i p q)b e e#)'# '*ta:ti 6:ir u.|t: ,'cJUo ,'"tit Sa

'c.t-rjt (Al Bara' berknta, "Lalu alcu ucapkan, 'Vf/abirasuulikal ladzii
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arsalta'. Maka dia menusukkan tangannya di dadalru sambil berkata,

'Wanabiiyyikal ladzii arsalta'.") Selain itu, An-Nasa'i juga

meriwayatkan dari jalur Fithr bin Khalifah, dari Abu Ishaq dengan

redaksi, gpJ-.* ,P'rU et Wot " beliau meletakknn tangannya di

dadaku).

Memang At-Tirmdizi meriwayatkan hadits dari Rafi' bin

Khadij, bahwaNabi SAw bersabda, i-lj y.*- * i'bi grsrbt ri1

(Apabila seseorang dari kalian telah berbaring pada sisi kanannya

kemudian mengucapkan). Setelah itu disebutkan redaksi seperti hadits

bab ini, dan di bagian akhirnya disebutkan, |,;--,Jplgiir O-')6,j1"ii

|.*')i ,flt Sry (Aku beriman kepada Kitab-Mu yang telah Engkau

turunkan, dan kepada rasul-rasul-Muyang telah Engkau utus).

Setelah meriwayatkan hadits ini, AfTirmidi berkata, "Hadits

ini adalah hadits hasan gharib."

Jika hadits ini akurat, maka rahasianya adalah keumuman yang

ditunjukkan oleh bentuk jumuk, sehingga dengan begitu mencakup

semua rasul, baik malaikat maupun manusia, dan dengan demikian

terlepaslah dari kesamaran. Ini seperti firman Allah dalam surah Al
Baqarah ayat 285, *)t $ t #3 lurf '$ 1s"*urnya beriman

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-

rasul-Nya). Wallahu a' lam.

T.Doayang Diucapkan ketika Hendak Tidur

1a1iri1 *t.ar-iit*'"u{t orr,NpQt qG-?
Jt;i,jll i i3i :)s iv rsy, .+?: L';i a*u iJts yat;

,, ct lo I 1,.:L^/;r.));)l fll: eci 6'r":.t. r o.',.w-P
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6312. Dari Hudzaifah bin Al Yaman, dia berkata, "Apabila

Nabi SAW telah beranjak ke tempat tidumya, beliau mengucapkan,

'Bismika amuutu wa ahyaa (dengan menyebut nama-Mu aku mati dan

aku hidup)'. Dan apabila bangun dari tidur beliau mengucapkan,

'Alhamdu lillaahil-ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin-

nusyuur (segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan

kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya kami dikembalikan)'."

Nunsyiruhaa berarti nukhrij uhaa (Kami mengeluarkannya).

ti1 iir-'l-, &'si *r *e \t ,k /tli ,.2;G q,))t f
,a,4\ € -.i'*|i,At * l*f'#i,'p"r6'o\.)i
I ,:a)y 4, at:., ;ill.q.,& L:\A:0 |dljy,f') Lr*jj
€ lt'q),u:;l q lt +6r'e\,:,t)\ \|+ GJ \')'*

.;Ht JbU'-J'ug ',*'):l

6313. Dari Al Bara' bin Azib,bahwa Nabi SAW pernah

berwasiat kepada seorang laki-laki, beliau bersabda, "Apabila mglau

hendak tidur, maka ucapkanlah,'Allaahumma aslamtu nafsii ilaika,

wa fawwadhtu amrii ilaika, wa wajjahtu waihii ilaka, wa alja'tu
zhahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malia'a wa laa

manjaa minka illaa ilaika. Aamantu bikitaabikal'ladzii anzalta, wa

binabiyiikal ladzii arsalta (Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada-

Mu, alat serahkan urusanku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku

kepada-Mu, dan alcu sandarkan punggungku kepada-Mu, karena

berharap dan tahtt kepada-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan

penyelamatan dari [ancamanJ-Mu, kecuali kepada-Mu. Alat beriman

kepada kitab yang telah Engknu turunkan, dan Nabi-Mu yang telah

Englrnu utus)'. Jika engkau meninggal [di wahu tidurJ, maka engkau

meninggal dalam keadaan fitrah (Islam). "
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Keterangan Hadits:

(Bab doa yang diucapkan ketikn hendak tidur). Judul ini tidak

disebutkan oleh sebagian periwayat, namun mayoritas periwayat

mencantumkannya.

rytt ,-)t ati r5l (Apabila beliau telah beranjak ke tempat

tidurnya). Maksudnya, beliau masuk ke tempat tidurnya. Disebutkan

dalam jalur periwayatan yang akan dikemukak6r, ii,6.il'i-list.
(Apabila beliau telah menempati tempat tidurnya). Kata ,s)i

(menempati) di sini disebutkan dengan tanpa madd (panjang) pada

huruf alif, sedarrgkan dalam redaksi, L,itl *iir 1.3*;"j' (segala puji

hanya milik Allah yang telah memberi kami tempat) disebutkan

dengan madd (panjang), namun boleh juga tanpa madd. Yang tepat

untuk kata ini adalah dengan madd, tapi boleh tanpa madd, sedangkan

untuk bentuk muta'addi (yang memerlukan objek) justru sebaliknya.

,+i3A,;i ll*:"q (Dengan menyebut nama-Mu aku mati dan

aku hidup). Maksudnya, dengan menyebut nama-Mu aku hidup

seiama aku hidup, dan atas nama-Mu aku mati. Al Qurthubi berkata,

"Sabda beliau, b|Ji'#br(Dengan menyebut nama-Mu aku mati)

menunjukkan bahwa ism (nama) yang dimaksud adalah musamma

(yang dinamai), seperti firman Allah dalam surah Al A'laa ayat l, l]1"

,i'ii ?l:.t;t (Sucikanlah narna Tuhanmu Yang Maha Tinggi),

maksudnya adalah sucikanlah Tuhanmu."

Demikian juga yang dikatakan oleh mayoritas pensyarah. Al

Qurthubi berkata, "Ada juga pemaknaan lain dari sebagian masyayikh,

yaitu bahwa Allah menyebut Diri-Nya dengan nama-nama yang

paling balk (al asma' al husna) dan makna-maknanya ada pada-Nya.

Oleh karena itu, setiap yang ada di alam nyata itu berasal dari

konsekuensi nama-nama tersebut. Seakan-akan beliau mengatakan,
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"Dengan menyebut nama-Mu yang Maha Menghidupkan aku hidup,
dan dengan menyebut nama-Mu yang Maha Mematikan aku mati.,'

Makna ini lebih sesuai. oleh karena itu, nama tersebut
bukanlah yang dinamai dan bukan dzatnya. Jadi, kata nama di sini
mungkin bukan kata tambahan.

us6i 6:r-:;. rtrli ait !.Mi ,JG eG rslj (Dan apabira bangun

dari tidur beliau mengucapkan, "Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa
ba'damaa amaatanaa [segala puji hanya mitik Allah yang telah
menghidupkan kami setelah mematikan knmil.') Abu Ishaq Az-zajjaj
berkata, "Jiwa yang meninggalkan manusia saat tidur adalah untuk
membedakan, sedangkan yang meninggalkannya ketika mati adalah
yang disertai dengan berhentinya nafas. Tidur disebut mati karena
menghilangkan akal dan gerakan. hi hanya perumpamaan dan
penyerupaan."

Kemungkinan yang dimaksud dengan mati di sini adalah diam,
seperti ungkapan, maatat ar-riih (arrgrn berhenti berhembus).
Kemungkinan juga sebutan mati bagi yang tidur mengandung makna
tidak bergerak, berdasarkan firman Allah dalam surah yuunus ayat
67, * 5k:a.J:lJ' iSJ t*,llt 3L1 1Oia-tah yang menjadikan matam

bagi kamu supaya knmu beristirahat padanya). Demikian yang
dikemukakan oleh Ath-Thaibi. Dia juga berkata, .'Terkadang 

kata
'mati' digunakan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi yang sulit,
seperti kemiskinan, kehinaan, permintaan, lanjut usia, kemaksiatan
dan kebodohan."

Al Qurthubi berkata di daram kitab Al Mu/him, "Tidur dan
mati mempunyai kesamaan dalam hal putusnya ruh dengan badan.,,

Terkadang seseorang yang telah mati tampak seperti tidur,
karena itulah tidur disebut sebagai saudara mati, sementara batinnya
adalah mati. Maka mati dinamakan tidur dalam konteks majaz,karena
keduanya mempunyai kesamaan dalam hal putusnya keterkaitan ruh
dengan badan.
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Ath-Thaibi berkata, "Hikmah dinamakannya mati sebagai tidur

adalah bahwa manfaat yang diambil manusia dari kondisi hidup

adalah untuk mempertahankan ridha Allah kepadanya dengan

mematuhi-Nya, dan menghindari mwka serta siksa-Nya. Karena itu,

manfaat ini hilang dari orang yang sedang tidur, sehingga seperti

mayat. Maka ketika bangun, dia pun memuji Allah atas nikmat ini."

Dia berkata, "Hadits ini sesuai dengan hadits lainnya, ol)

frJ.rb)t'!:tV 9: a;ls r;. t4bt ti W\1 (Jika Engkau melepaskannva

[yalcni jiwakuJ, maka peliharalah dia dengan pemeliharaan yang

dengannya Engkau memelihara para hamba-Mu yang shalih). Inr

seirama dengan redaksi, ';\lJt 4f: (Dan kepada-Nya kami

dikembalikan). Maksudnya kepada-Nya tempat kembali untuk

memperoleh ganjaran atas apa yang telah dilakukan dalam

kehidupan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan,

akan disebutkan sebentar lagi.

't't$t g* (Dan kepada-Nya

hadits yang diisyaratkarrnYa ini

kami dikembalikan). MaksudnYa,

saat dibangkitkan pada Hari Kiamat dan dihidupkan kembali setelah

mati.

t4;+l :6ifi (Nunsyiruhaa artinya nukhrijuhaa [Kami

mengeluarka',nnyaD. Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam

riwayat As-Sarakhsi. Ath-Thabari juga meriwayatkan redaksi serupa

dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dan dia

menyebutkarulya dengan huruf zai (yaksri nunsyizuhaa), dari kata

ansyazahu yang artinya mengangkatnya secara bertahap. Ini adalah

qira'ah para ahli qira'ah Kufah dan Ibnu Umar. Ath-Thabari juga

meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata,

t^',* (kami menghidupknnnya). Dia menyebutkannya dengan huruf

ra', dai kata ansyarahaa yang artinya menghidupkan:rya, seperti
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firman-Nya dalam surah Abasa ayat22, epiia q ni 6"*rdian bila

Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali). Itu adalah
qira'ah para ahli qira'ah Hljaz dan Abu Amr. Ia berkata, "Kedua
qira'ah ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Bisa dibaca
t^'Fi atau6ij:,i,atau juga ti# atau [i].:ji."

cr.-l;i &j *?ut ,k {t"ol ,it.iilr'ci<J- :Gri,-,t c.i c
!6 i. ')jt f 't'*a' o;al i: 6t ,i:;:''3v ,iti \3:rr') (Dari Abu

Ishaq: Aku mendengar Al Bara', bahwa Nabi SAW menyuruh seorang
laki-laki. Dan Adam menceritaknn kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Hamdani menceritakan
kepada kami, dari Al Bara' bin Azib). Seperti itulah redaksi yang
dikemukakan dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat As-
Sarakhsi disebutkan, ,f-$ ii; :orL-,,t €rt'& (Dari Abu Ishaq: Atat

mendengar Al Bara'). Redaksi yang pertama lebih tepat. Jika tidak,
berarti sama persis dengan riwayat yang pertama. Dalam riwayat
Ahmad yang berasal dari Affan, dari Syu'bah disebutkan, ',Hy.i'ji

Jr("Ili (Menyuruh seorang taki-laki dari golongan Anshar).Hadits ini

sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Catatan:

Pertama; Dalam hadits ini, Syu'bah mempunyai guru lain,
yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ghundar darinya,
dari Muhajir Abu Al Hasan, dari A1 Bara'. Ghundar adalah orang
yang paling hafal dari Syu'bah, namun hal ini tidak menodai riwayat
jamaah yang berasal dari Syu'bah. Jadi, seolah-olah Syu'bah
mempunyai dua guru.

Kedua: Dalam riwayat Syu'bah yang berasal dari Abu Ishaq

dalam hadits ini, dari Al Bara' disebutkan,'erj\\|* ,;* Yi*,
(Tidak ada tempat perlindungan dan tidak pula tempat penyelamatan
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dari [ancamanJ-Mu, kecuali kepada-Mu). Bagian ini merupakan

kalimat yang dimasukkan dalam hadits yang tidak didengar oleh Abu
Ishaq dan Al Bara', walaupun ini bagian yang valid dalam selain

riwayat Ishaq dari Al Bara'. Israil telah menjelaskan ini dari

kakeknya, Abu Ishaq, yang dinilai orang yang paling hafal dalam hal

ini. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalurnya, lalu dia

mengemukakan haditsnya secara lengkap, kemudian dia berkata,

"Abu Ishaq berkata, 'Redaksi l! j,i1 $t'e$ G* l: hli I (Tidak ada

tempat perlindungan dan tidak pula tempat penyelamatan dari

[ancaman]-Mu, kecuali kepada-Mu), aku tidak mendengar dari Al
Bara', tapi aku mendengar mereka menyebutkan itu darinya'."

An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur

lainnya, dari Abu Ishaq, dari Hilal bin Yasaf, dari Al Bara'.

8. Menempatkan Tangan di Bawah Pipi Kanan

6314. Dari Hudzaifah RA, dia berkata, "Apabila Nabi SAW

telah beranjak ke tempat tidumya di malam hari, beliau menempatkan

tangannya di bawah pipiny4 kemudian beliau mengucapkan,
'Allaahumma bismika amuutu wa ahyaa @a Allah, dengan menyebut

nama-Mu aku mati dan alru hidup)'. Dan apabila bangun dari tidur
beliau mengucapkan,' Alhamdu lillaahil-ladzii ahyaanaa ba'da maa

amaatanaa wa ilaihin nusryur (segala puji hanya milik Allah yang
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telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya

kep ada-Ny a kami dikembalikan)' ."

Keterangan Hadits:

(Bab menempatkan tangan di bawah pipi kanan). Pada bab ini,
Imam Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah yang telah disebutkan

pada bab sebelumnya, di dalamnya disebutkan, olL? lii ili- *)
(Beliau menempatkan tangannya di bawah pipinya). Al Ismaili
berkata, "Di sini tidak disebutkan 'kanan', bahkan disebutkan dalam

riwayat Syarik dan Muhammad bin Jabir dari Abdul Malik bin Umar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagaimana biasanya Imam
Bukhari mengisyaratkan kepada jalur-jalur periwayatan lairurya untuk

hadits yang dimaksud. Jalur Syarik ini yang disinggung oleh Al
Ismaili diriwayatkan oleh Ahmad dari jalurnya. Mengenai masalah ini,
ada juga riwayat lain dari Al Bara' yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i

dari jalur Abu Khaitsaman dan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, darinya, !i
i;uii ;,ii-\r olt'u,ri a:$- gj *tj J utt g o€ pj #?rt 4t olr
'!tL-?'U|i:f-W.ri ,4"#t (Bahwa apabita Nabi SAW telah

menempati tempat tidurnya, beliau menempatkan tangan kanan di
bawah pipi kanan, dan beliau mengucapkan, "Allaahumma qinii
adzaabal<a yauma tab'atsu ibaadaka [ya Allah, lindungilah alcu dari
adzab-Mu pada hari Engkau bangkitkan para hamba-MuJ.") Sanad-

nya shahih.

Ia juga merirrayatkpjengan sanad yang shahih darl Hafshah

dengan tambahan, tr"'311.5 Ji1ot-(nenau mengucapkan itu tiga kali).
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9. Tidur pada Sisi Kanan Tubuh (Miring ke Kanan)

s'ryi riy Fj *ht ,k y, J";:, ok :Ju ?G / :tSt f
,:a)y,# ''X-i'#ri,iC'i ,f-'ui;r-i J'?( *tj, i\
;ri\-* i,lJrt ,:,*L ,sli *i: ,:'fl1, q'r'4Lt;
€rt +6|c5,:eilrl .q g | ) * r;gyl:','e'
';, {*, ;a\, & y, J';:,iLt, -*Lti elt |r:* 'uli

.-eryt ,P -C i5'.;; -c;fiu
6315. Dari Al Bara' bin Azib, diaberkata, "Apabila Rasulullatt

SAW telah beranjak ke te,lnpat tidurqa, beliaq be,lbaring miring ke

kanan, lalu mengucapkan, 'Allaahumma aslamtu nafsii ilaikn,

wawajjahtu waihii ilaika, wa fawvvadhtu arrrrii ilaika, wa alja'tu

ztnhrii ilailea, raghbatan wa rahbatan ilaika- Laa malja'a walaa

manjaa minlca iltaa ilaik Aamantu bikitaabikal ladzii anzalta, wa

nabiyyilrnl ladzii arsalta (ya Allah, aka serahknn diriku kepada-Mu,

aht hadaplmn wajahht kepada-Mu, aht pasrahkan untsanlu lcapada-

Mu, dan alat sandarkan punggungfu kqada-Mu, karena berharap

fmendapatknn rahmat-MuJ dan tahtt [terhadap sil<sa-MuJ. Tidak ada

tempat perlindungan dan penyelamatan [dari ancaman-MuJ l<ecuali

kepada-Mu. Alil beriman trepada kiub'Mu yang telah Engkau

tuntnlcan dan [berimanJ kepada Nabi-Mu yang telah Engknu utus))."

Dan Rasulullah sAw bersabda" "Barangsiapa mengucapkannya

lremudian mati pada malam itu, maka dia mati dalam keadaanfitrah."
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Keterangan:

Beberapa faedah bab ini telah dipaparkan sebelumnya. Begitu
juga perbedaan antara kata an-naum (tidw) dan adh-dhaj'u
(berbaring) serta keumuman dan kekhususan katawajhii (wajahku).

Catatan:

Disebutkan dalam kitab Mustakhraj Abu Nu'aim pada judul ini
sebagai berikut, 'T(ata istarhaba dibentuk dari kata ar-rahbah (taku|.
Sedangkan kata malalatzr dibentuk dari kata mulk (kerajaan), seperti

rahabuut (membuat taku| dan rafuamuut (mengasihi). Contohnya

adalah, turhibu khaintn min an tarham (engkau membuat takut lebih
baik daripada engkau mengasihi). Tapi saya tidak menemukannya di
tempat lain pada sambungan hadits ini. Pembahasan tentang kata

istarhaba berasal dari kata ar-rahbah telah dijelaskan dalam tafsir
surah Al A'raaf, dan sisanya telah dikemukakan pada tafsir surah Al
An'aam. Di sana saya kemukakan dan saya jelaskan perubahan yang

terdapat dalam redaksi Abu Dzar, dan yang benar adalah sebagaimana

yang dicantumkan di sini.

10. Doa ketika Terjaga di Malam Hari

\t*U,$,i;+L lvqlLht,*, fe tt*
a--J-at JuiG i ,?t ; ,i|,r:i ^ej "raiLt, ;u r;, -.
,J6 ,*.f u3w; /.;ti;t?*)u; n {4q'db:tt

,;;-?t- ,LU,;* ,*ft * ;l ,sj-',tl +6 t-A"1, l^*
tx'^$r'Ja ,#- * G.,t;1i Gi|iG ,gsta-';; *
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d""3 r, ?J )Jr'uy*)'-:1tt yjfii G1.,r,U_?ie
..i,. .- .'?'.. .. . . i. .'/ri a.J;r-?" j >s ,€*s €f s €rs ,Pt ,f :f ri ,,.+.

6316. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata" *Aku pernah

menginap di rumah Maimruratr (bibiku), kemudian Nabi SAW berdiri
lalu menyelesaikan hajatnya. Setelah itu beliau membasuh wajatr dan

kedua tanganny4 kerrudian tidur. Beliau kemudian bangun, lalu
menghampiri wadatr air, lantas membuka ikatanny4 kemudian beliau
berurudhu dengan wudhu di antara dua wudhu (yakni yang ringan),
tidak banyak tapi beliau melakukannya dengan sempurna. Setelatr itu
beliau shalat, maka aku pun berdiri, lalu aku berjinjit karena tidak mau
ketahuan kalau aku mengamati beliau, lantas aku berwudhu.

Sementara beliau sedang berdiri shalat, aku berdiri di sebelatr kiri.
Beliau kemudian meraih telingaku dan menggeserku ke sebelatr

kanan, hingga selesailah tiga belas rakaat. Beliau kemudian berbaring

kembali, lalu tidur hingga terdengar suara nafasnya 
-kalau 

beliau
tidur memang terdengar nafasnya-. Tak lama kemudian Bilal
mengumandangkan adzan untuk shalat. Beliau lalu shalat dua rakaat
tanpa berwudhu lag. Dalam doanya beliau mengucapkan,
'Allaahummaj'al fii qalbii nuuran, wa fii bashaii nuuran, wa fii
sam'ii nuuran, wa an yamiini nuuran, wa an yasaaii nuuran, wa

fauqii nuuran, wa tahtii nutran, wa amaamii nuuran, wa khalfii
nuuran, waj'al lii nuuran $ta Allah, jadilmnlah cahaya di'dalam
hatilcu, cahaya pada penglihatanleu, cahaya pada pendengaranht,
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cahaya di sebelah kananlcu, cahaya di sebelah kirilcu, cahaya di
atasku, cahaya di bawahlat, cahaya di depanlat, cahaya di
belaknnglcu, dan jadilmnlah cahaya untuklcu)' .

Kuraib berkata, "Tujuh lagi ada di dalam tabut. Lalu aku
bertemu dengan seorang laki-laki dari keturunan Al Abbas, kemudian
dia menceritakan itu kepadaku, dia menyebutkarr,'Ashabii, lahmii,
damii, sya'rii dan basyarii (urat sara/lan, dagingku, darahlu,
rambutlru dan kulitlat), dan ia menyebutkan dua hal lainnya.

J:)'p dI.\ )i- Uf vt 
^s1.,t 

,)4t

'sJ ui,i-;ir u r{# i:,r_,atr, gtrfut # ui,i:;jr
i;rlrr'6 'rSti'* -eit, Je 'l!:tt, * U;, ,',* 'tl*rj
,',i;'rll,r ,:.*l u -"#i 

.'G "tZJ:, ,; o_i.iti le
d.'pu ,i-ke |ilb ,i>J.ot|.'eL.i i;f'db ,'&i clri
'* ib:7:'Ar ui ,i:iLf ci -r;i c, ,-)i ci U:i c

6317. Dari Ibnu Abbas, "Apabila Nabi SAW bangun di malam
hari untuk shalat tatrajjud, beliau mengucapkan,'Allaahumma lakal
hamdu anta nuurus-samaawaati wal ardhi waman fiihinna, wa lakal
hamdu, anta qayyimus-samaawaati wal ardhi waman fiihinna, wa
laknl hamdu, antal haqqu wa wa'dukal hoqq, wa qaulukal haqq, wa
liqaa'uka hoqq, wal jannatu haqq, wan-naaru hoqq, wds-sad'atu
hoqq, wannabiyyuuna haqq, wa muhammadun hoqq. Allaahumma
laka aslamtu, wa alaika tawakkaltu, wa bika damantu, wa ilaika
anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfir lii maa
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qaddamtu wamaa akhkhartu, wamaa asrartu wamaa a'lantu, antal

muqaddimu wa antal mu'akJtkhir, laa ilaaha ilaa anta 
-atau 

beliau

mengucapkart,'Laa ilaaha ghairaka'- (ya Allah, milik-Mu segala

puji, Engkau-lah cahaya semua langit dan bumi serta semuayang ada

di dalamnya. Milik-Mu segala puji, Engkau-lah penopang semu,

langtt dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Milik-Mu segala

puji, Englrau Yang Maha Benar, janji-Mu adalah benar, firmon-Mu
adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, surga adalah

benar, neraka adalah benar, Hari Kiamat adalah benar, para nabi

adalah benar dan Muhammad adalah benar. Ya Allah, kqada-Mu
alar berserah diri, kepada-Mu aku bertowakkal, kcpada-Mu ahr

beriman, kepada-Mu aku kembali, dmgan-Mu aku bertikai [dengan
lawanJ, dan kepada-Mu alru berhukum, maka ampunilah dosahtlnng
terdahulu maupun yang kemudian, yang terang-terangan ,narqrm

yang sembunyi-sembunyi. Engknu-lah yang mendahuluknn dan

Englau-lah yang mengakhirkan. Tidak ada sesembahan kccruli
englrauj 

-atug 
beliau mengucapkano laa ilaaha ghairuka ltidak ada

sesembahan selain-MuJ

Keteranqan Hadits:

(Bab doa ketil@ terjaga di malam hari). Pada bab ini, Imam

Bukhari mengemukakan dua hadits dari Ibnu Abbas.

l-fti&3-i 
- 

(Aht menginap di rumah Maimunah).

Penjelasannya telah dikemukakan di awal bab witir. Di sana hadits

pertama digabung dengan bab keduany4 namun di bagian akhirnya

tidak disebutkan doa ini.
I ... '.. ,1't 4+j )-3i (Lalu beliau membasuh wajahnya). Seperti itulah

redaksi yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam

riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi,'S:;, tarrpahuruf/a'.
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S$ (Ikatannya). Maksudnya, tali kantong air yang diikatkan

pada lehemya untuk menutupi. Ada juga yang berpendapat batrwa itu
adalah tali untuk menggantungnya. Abu Llbaid dalam hal ini
membenarkan pendapat yang pertama.

**) r;i;trbj (Dengan wudhu di antara dua wudhu).

Redaksi ini telatr ditafsirkan dengan redaksi, gJil';-ii 3J- | giar*

berlebihan tapi beliau melalcukannya dengan sempurna). Ini bisa

dipahami bahwa beliau menggunakan sedikit air dengan tiga kali
basuhan, atau kurang dari tiga kali basuhan. Dalam riwayat Syu'bah
yang berasal dari Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim
disebutkan, t'i, '- ti:t->:t (Dengan wudhu yang bagus). Disebutkan

dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Manshur bin Mu'tamir, dari

Ati bin Abdillah bin Abbas, dari ayahnya me,ngenai kisah i*, 
ry.A 

jl
*; i y. *tt !t:y * ?b lrrb "."b4 (Sementara di sebelahnya

terdapat gentong bercat yang ditumpuk, di atasnya terdapat siwak,

lalu beliau membersihka stgt dengannya, kemudian berwudhu).

# f,qfu mengamati beliau).Demikian yang disebutkan dalam

riwayat An-Nasafi dan lainnya.

Al Khaththabi berkat4 "Maksudny4 aku mengamati beliau.

Dalam suatu riwayat disebutkan I iti artinya menyelidiki. Dalam

riwayat Al Qabisi disebutkan, )4.i,yakni aku mencari beliau. Dalam

riwayat mayoritas disebutkan redaksi, *ti (Alat memperhatikan

beliau).

'dgi (Lalu selesailah). Maksudnya, lengkaplah. Redaksi ini

disebutkan dalam riwayat Syu'bah yang diriwayatkan Imam Muslim.

{ ?ti til tis j ,{ ,;u lui ltatu beliau tidur hingga terdengar

suara nafasnya -kalau beliau tidur memang terdengar suara nafas
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beliau-). Dalam riwayat Muslim disebutkan, hft;tkt'{;-iti i
#riu, r's1 (Kemudian beliau tidur hingga terdengar suara n@s

beliau. Dan kami mengetahui beliau dari suara nafas beliau ketikn

tidur).
.t . t t ' '

f,b:t e J* Orlj (Dalam doanya beliau mengucapknn). hi
mengisyaratkan batrwa doa beliau saat itu cukup banyak, sedangkan

ini adalah sebagianny4 dan pada hadits keduanya disebutkan , U|'&hi

--- ,h\ii ,trjt1ilt':'i V" Atlah, EngkauJah cahaya semua langit dan

bumi ...). Dalam riwayat Syu'bah dari Salarnah disebutk"", ii-o$

D#j ,i'* e (Dalam shalat dan sujud beliau mengucaplan). Akan

saya sebutkan tambahan dalarn riwayat At-Tirmidzi yang cukup

panjang berkenaan dengan doa ini. Selain itu, disebutkan dalam

riwayat Muslim pada riwayat Ali bin Abdillah bin Abbas dari

ayatrnya, bahwa beliau mengucapkan dzikir yang disebutkan pada

hadits kedua ketika pertama kali berdiri sebelum memasuki shalat, dan

beliau mengucapkan doa pada hadits pertama ketika beliau berangkat

untuk shalat Subuh.

Dengan demikiaq dapat disimpulkan bahwa kedua hadits ini

terjadi dalam satu kisah, dan bahwa kedua hadits tersebut terpisah

karena perbuatan para periwayat. Dalam riwayat At-Tirmidzi yang

akan dikemukakan, bahwa beliau SAW mengucapkan doa itu setelah

selesai shalat. Disebutkan dalam riwayat Imarn Bukhari dalam kitab

AI Adab Al Mufrad dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, .ruj

F 1 1' e 4- ^r'\b "bijri /:,,' ;216 $ P3 * ?r' ,,r; !' l?3
... t:):; 4 e ,kt n4t:i ,;*t 'iT'tt-'j ,'iili gpabita Rasutuilah

SAW bangun di malam hai untuk shalat, dan setelah selesai shalat

beliau memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang sesuai

bagi-Nya, kemudian akhir ucapannya adalah, "Ya Allah iadikanlah
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cahaya di hatitat...). Kesimpulanny4 beliau mengucapkan itu ketika

hampir selesai.

'.. \'i e e'fr\ ;'{i (Ya Atlah, iadiknntah cahava di dalam

hatiku ...). Al Karmani berkata, "Tanwin di sini berfungsi sebagai

pengagungan. Maksudnya adalah catraya yang agung."

Riwayat ini hanya menyebutkan hati, pendengaran dan

penglihatan beserta keenam arah, kemudian di bagian akhimya

disebutkan, t)'-i r)|k j (Dan jadikanlah cahaya untukht), sementara

dalam riwayat Muslim yang berasal dari Abdullah bin Hasyim, dari

Abdunahman bin Mahdi dengan sanadhadits bab ini disebutkan, 'gbej

t3'j ,) (Dan agungkanlah cahaya untuklat). Sedangkan dalam riwayat

Abu Ya'la yang berasal dari Abu Khaitsamah, dari Abdurratrman

disebutkan, t3'; ,lVtj (Dan agungkanlah cahaya untukku). Hadits

ini diriwayatkan oleh Al Isma'ili. Ia juga meriwayatkan dari Bundar,

dari Abdurratrman. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu

Awanah dari riwayat Abu Hudzaifah dari Sufyaq dan yang

diriwayatkan oleh Muslim pada riwayat Syu'bah yang berasal dari

Salamah, $:t-i e :^tA.\ 
:lui ti ,r::T ,!",Ue;t: (Dan jadiknnlah cahaya

untuklu 
-atau 

beliau mengucapkan,"Dan jadiknnlah alat cahaya-"-

). Ini adalatr riwayat Ghundar yang berasal dari Syu'bah, sementara

dalam riwayat An-Nadhr yang berasal dari Syu'bah disebutkan,

ujal (Dan iadikanlah aku), tanpa keraguan. Dalam riwayat Ath-

Thabarani pada pembahasan tentang doa dari jalur Al Minhal bin

Amr, dari Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, disebutkan pada

bagian akhirnya, t3:; *q,, ?:f- d. ,P,:t (Dan iadikanlah cahava

untukku pada Hari Kiamat).

piJiir e e, ,";-; i6 (Kuraib berkata, "Tujuh lagi ada di

dalam tabut). Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua yang disebutkan

dalam riwayat ini ada sepuluh. Imam Muslim meriwayatkannya dari
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jalur Uqail, dari Salamah bin Kuhail, ';;'i o)l ?ttt J* l' 
'S?'t On

'e4i. J'*ij,t:p',#, W'*"u,";"i''43:r, W ;,rX,'e,
(Rasulullah SAlil'kemudian mengucapkan doa sembilan belas kalimat

yang diceritakan Kuraib kepadaku. Aku hafal dua belas darinya, dan

sisanya aku lupa). Selain itu, dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan

tambahan, t::'i €4 Qj (Dan cahaya pada lisantal setelah redaksi, *9

* tOi hatiku),kemudian di bagian akhirnya disebutkan, e d.,tjo}ri
t3j-' d,"P?: a::"i nii (Dan jadiknnlah untul*u cahaya pada jiwaku,

dan agungkanlah cahaya padalat). Keduanya ini termasuk ketujuh

perkara yang disebutkan Kuraib di dalam Tabut yang diceritakan oleh

salah seorang keturunan Al Abbas.

Ada perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan

"tabut". Ad-Dimyathi menyatakan di dalam Litab Hasyiyah-ny4

bahwa yang dimaksud dengan tabut adalah dada yang merupakan

tempat hati. Ibnu Baththal dan Ad-Dawudi juga sudah lebih dulu

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tabut adalah dada.

Ibnu Baththal menambahkan, "Sebagaimana dikatakan untuk

orang yang hafal ilmu, 'Ilmunya tersimpan di dalam tabut'."

An-Nawawi mengatakan mengikuti lainnya, "Yang dimaksud

dengan tabut adalah tulang-tulang rusuk dan sekitamya, yaitu hati dan

sebagainya. Ini adalah ungkapan penyerupaan dengan sesuatu yang

berfungsi sebagai tempat penyrmpanan barang. Artinya, tujuh kalimat

ada di dalam hatiku, tapi aku lupa itu. Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud adalah tujuh cahaya yang tertulis di dalam

tabut (peti) bani Israil yang di dalamnya terdapat ketentraman."

Ibnu Al Jauzi berkata, 'Yang dimaksud dengan tabut adalah

peti, yakni tujuh yang tertulis di dalam petinya yang dia belum hafal

saat itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dikuatkan oleh

riwayat Abu Awanah dari jalur Abu Hudzaifah, dari Ats-Tsauri
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dengan sanad hadits bab ini, pj.tJr dA6.Fi €* qj ,U:ii i'6
(Kuraib berknta, "Enam lagi ada padalru, tertulis di dalam tabut).

Al Qurthubi di dalam kitab Al Mffiim, dan yang lain,

memastikan bahwa yang dimaksud dengan tabut adalah tubuh.

Maksudnya, tuJuh kalimat tersebut terkait dengan tubuh manusia,

berbeda dengan mayoritas kalimat yang telah disebutkan karena

terkait dengan makna-mal<na keenam arah, walaupun pendengaran

dan penglihatan juga terkait dengan tubuh (tapi tidak merupakan

bagian tubuh).

Ibnu At-Tin menceritakan dari Ad-Dawudi, bahwa makna 1t'
9'iLJt (di dalam tabut), adalah pada lembaran di dalam tabut (peti)

yang ada pada salah seorang keturunan Al Abbas. Ia berkata, "Kedua

hal lainnya adalah tulang dan otak."

Al Karmani berkat4 "Kemungkinan itu adalah lemak dan

tulang."

Demikian yang mereka katakan, namun itu perlu diteliti lebih
jauh, dan akan kami jelaskan.

oriir ,tl:'y->Vt"$i @t" kemudian bertemu dengan seorang

laki-laki dari keturunan Al Abbas). Ibnu Baththal berkata, "Bukan

Kuraib yang mengatakan, srtJ2lt dt',H)lri 4 (Aku kemudian

bertemu dengan seorang laki-laki dari keturunan Al Abbas), tetapi

yang mengatakan ini adalah Salamah bin Kuhail yang meriwayatkan

dari Kuraib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan begitu, namun secara

zhahir riwayat Abu Hudzaifbh menyatakan bahwa yang mengatakan

itu adalah Kuraib.

Ibnu Baththal berkata, "rqku dapati hadits ini dari riwayat Ali
bin Abdullah bin Abbas dari ayalrnya. Dia menyebutkan hadits ini
secara panjang lebar, dan tampaknya bahwa dia mengetahui kedua hal
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yang terlupakan oleh Kuraib, karena dalam hadits yang diceritakannya

disebutkan, r:j ef ,St ,r::'j ,fW G &t di (Ya Attah, jadikantah

cahaya pada tulang-tulanglat dan cahaya pada latburanlat)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar bahwa yang dimaksud

adalah lisan dan nafas. Keduanya ini merupakan tambahan Aqil dalam

riwayatrya yang diriwayatkan Imam Muslim, dan keduanya juga

termasuk fubuh dan sesuai dengan penakrnilan tabut yang terakhir.

Oleh karena ittl, Al Qurttrubi memastikannya di dalam krtab Al
Mu/him namrm tidak menafikan yang lain. Hadits yang

diisyaratkannya itu diriwaya&an oleh At-Tirmidzi dari jalur Daud bin
Ali bin Abdillah bin Abbas, dari ayatrrya, dari kakeknya, lr'ri',i*
'U-i ,y t;;eiat ;y'dri ,j:i-f.ta'u Lj,'*A'i;, * i,t, *
(Aht mendengar Nabi SAW pada suatu malam seusai shalatnya
mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aht memohon kepada-Mu

rahmat dari sisi-Mu.") Setelatr itu dia menyebutkan doa yang

panjang, dimana di dalamnya disebutkan, qi erijdJ+t';1iX ga

Allah, jadikanlah cahaya untuklru di latburanftr). Setanjutnya dia
menyebutkan hati, kee,nam arah, pendengaran, penglihatan, rarnbu!
kulit, daging, darah dan tulang, kemudian di bagran akhirnya

disebutkan , t3:; 
"j+6 

l;; s;bbr, ,LlF d P ";h ga auah,

agunglranlah caholta untuklat, anugerahilah aku cahaya, dan
jadikanlah afu cahaya).

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkat4 "Hadits
in gharib. Syu'bah dan Su$an meriwayatkan sebagian isi hadits ini
dari SalarnalU dari Kuraib namun tidak melryebutkannya s@ara

panjang seperti itu."

Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur lainnya dari A[ bin
Abdullah bin Abbas, dari ayatrnya, di bagian akhirnya disebutkan,
.ji^t t--iit .f)':; ,i\i (Dan tambahkanlah cahaya padalat. Beliau

mengucaplannya tiga kal). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi
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Ashim dalam pernbahasan tenhag doa dari jalur Abdul Hamid bin

Abdirrahman, dari Kuraib, di bagian akhir haditsnya disebutkan, 'l-i1

i* # t3:F ,;(Dan berikanlah untuplat cahaya di atas cahaya)'

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Al Arabi, bahwa dari berbagai

riwayat tersebut, tercatat ada dua puluh lima hal yang disebutkan

dalam berbagai hadits.

# ji:i qt"u ia menyebutkan, "Ashabii furat saraflatJ.")

Ibnu At-Tin berkata, 'Maksudnya adalah urat-urat persendian."

€-#.: (Dan kulitht). Maksudnya adalatr pennukaan tubuh.

C;i'bs'S3i (Dan ia menyebutkan dua }aI). Maksudnya,

*rnyrbrrtkarmya hingga g€nap tujuh. Al Qurthubi berkatq "Cahaya-

catraya yang dimohon oleh Rasulullah SAW itu kemungkinan

dimaknai sesuai zhahirnya 1ralcni bahwa beliau memohon kepada

Allah agar menjadi cahaya rmtuknya pada setiap anggota tubuhnya

untuk me,neranginya kelak di Hai Kiamat yang gelap. Selain itu,

unfuk menerangi orang-orang yang ada bersama beliau, atau orang-

orang yang dikehe,ndaki Allah dari mereka. Yang lebih tepat adalah,

itu adalatr ungkapan te,lirtang ilmu dau petunjuk, seperti firman Allah

dalam surah Az-Zttmar ayat2?., i.:'tt: )'i * As 1tot" ia mendapat

cahaya dari Tuhannya) dansurah Al An'aam ayat 122, t:i1-'t'i *+1

.l' lt G y ,ir*r- (Dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang,

yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengahlengah

m a sy ar alrat m anus i a)."

Dia berkata, 'Makna yang tepat bahwa, cahaya tersebut

merupakan sesuatu yang tampak dari apa yang dinisbatkan kepadanya,

dan itu berbeda-beda sesuai dengan sifatnya. Catraya pendengaran

adalah pembuka hal-hd yang dide,ngar, cahaya penglihatan adalalt

pembuka hal-hal yang dilihat cahaya hati adalah pembuka hal-hal
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yang diketahui, dan cahaya anggota tubuh adalah amal ketaatan yang

tampak pada diri.."

Ath-Thaibi berkata, "Makna memohon cahaya untuk masing-

masing anggota tubuh adalah menampakkan cahaya-cahaya makrifah

dan ketaatan. Karena syetan senantiasa meliputi keenam arah itu
dengan berbagai godaan dan bisikan, maka untuk menyelamatkan diri
perlu ada cahaya-cahaya yang membentengi arah-arah tersebut.

Semua ini kembali kepada hidayah dan cahaya kebenaran. Itulah yang

diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah An-Nuur ayat35, 't;?ti
itu-,y g:"Ah' gt$ 2'i &3:j ,y':\i: cltrt;L)t (Attah [pemberiJ

cahaya [kepadal langit dan bumi ... cahaya di atas cahaya [berlapis-
lapis|, Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia
kehendaki)." Sebagian yang diungkapkannya ada yang tidak sesuai

dengan topik, karena itu saya membuang bagian tersebut.

Ath-Thaibi juga berkata, "Kata pendengaran, penglihatan dan

hati disebutkan secara tfiusus dengan kata qF-.I (untuklcu), karena hati

merupakan tempat berfikir tentang nikrnat-nikmat Allah, sementara

pendengaran dan penglihatan merupakan sarana untuk menampakkan

tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kanan dan kiri disebutkan

khusus dengan t, y*g mengisyaratkan bahwa tembusnya cahaya-

cahaya itu dari pendengaran dan penglihatannya kepada para

pengikutnya yang ada di arah kanan dan kiri. Sedangkan arah-arah

lainnya diungkapkan dengan |H, yang mengisyaratkan bahwa

pencahayaan dan penyinarannya berasal dari Allah. Kemudian di

bagran akhimya disebutkan,ta:; d Ji+tJ (Dan jadikanlah cahaya

untuHcu) berfungis sebagai penguat.

Sufyan dalam hadits ini adalatr Ibnu Uyainah.
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'Ji41- Pt ,y iri r's1 3ri (Apabila beliau bangun di malam hari

untuk shalat tahajjud). Penjelasannya telah dikemukakan di awal

pembahasan tentang shalat Tatrajjud.

Di bagian akhir hadits ini disebutkan, ejl I -;i- ir.lf 'yl if I
'!:# (Tidak ada sesembahan kecuali Engknu 

-atau beliau

mengucapkan, "Tidak ada sesembahan selain Engkau. "-). Redaksi

ini muncul dari keraguan periwayat. Sedangkan dalam riwayat Ath-
Thabarani, di bagian aktrir disebutkan, plJr $ir ilt, lt ;j li J? \j
(Tidak ada daya dan kelantan kecuali dengan [kehendakJ Allah Yang

Maha Tinggi lagi Maha Agng).

11. Takbir dan Tasbih ketika Hendak Tidur

,u--'St ,y 6* ,f & tr',.*, iy-l' ,;-), a+tt'ofA V
'oj; of :ri ,i'r; * Cre ^fiX p: ;Ah, .U 4r ;.!u
4i ,G*(i s*f rti vt^, :Ju .fr*i ir* t .*".GJ.

,sjlJ,,. ,b ):;i;;. LLj ,b ,:;'r")t, .$L<, ,Juo ,i'ii
AL-3-ti r;1 tg;t-i ';r t3J']i'r t, Je gi:i'ti :Jw

6 *) ,:*bureri tK -G;*w c:bf ,i- ts;ti
.t)G'utK.i t t+ ;illtt3( r-,;t:) ,;>r:)

.o;xt€rf'Ci-j;j' 
'ju .;r.. it * ,-i.a r ,* r)

6318. Dari Ali bahwa Fathimatr AS mengadukan ftapalan)
yang di tangannya karena alat penggiling. Maka, dia pun menemui

Nabi SAW rmtuk meminta pelayan, namun ia tidak menjumpai beliau.
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Dia kemudian menyampaikan hal itu kepada Aisyah. Ketika beliau

datang, Aisyah pun memberitatru hal itu kepada beliau. Ali berkata,

"Lalu beliau mendatangi kami, saat itu kami telah berada di tempat

tidur. Aku kemudian bangun, lalu beliau bersabda, 'Tetaplah di
tempatmu'. Beliau kemudian duduk di antara kami, sampai-sampai

aku dapat merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau

kemudian bersabda, 'Maukah alat tunjukl<an kepada lalian berdua

sesuatu yang lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang

pelayan? Apabila kalian telah beranjak ke tempat tidur kalian 
-atau

"Kalian telah menempati tempat berbaring knlian"-, maka

bertalrbirlah tiga puluh ernpat kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali,

dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali. Ini lebih baik bagi kalian

berdua daripada seorang pelayan'."

Dari Syr'bah, dari Khalid, dari Ibnu Sirin, dia berkata,

"Bertasbih tiga puluh empat kali."

Keterangan Hadits:

(Bab takbir dan tasbih ketikn hendak tidur). Termasuk juga

tahmid.

fiJt J4 thr.i- d. eJ6 L33 
^+,6"o1(Bahwa 

Fathimah AS

mengadukan [kapalanJ yang ada di tangannya karena alat

penggiling). Badal menambahkan dalam riwayatnya, t;k $ (Karena

menumbuk). Sedangkan dalam riwayat Al Qasim maula Muawiyah

dari Ali yang diriwayatkan Ath-Thabarani disebutkan, th)'- rp ql'aftf1

,t''jt ge (Dan dia menunjukknn bekas di tangannya karena alat

penggiling). Disebutkan dalam k;rtab Zawa'id Abdillah bin Ahmad di

dalam Musnad ayatrnya yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dari
jalur Muhammad bin Sirin, dari Ltbaidah bin Amr, dari Ali, 'c.3,;-Sr
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tir-i- J-tn4tt (Fathimah mengeluhkan kapalan pada tangannya),

maksudnya addah bentuk-bentuk yang membekas (kapalan).

Ath-Thabari berkata, "Maksudnya adalah bagian tangan yang

meng€,ras."

Setiap oftlng yang bekerja dengan telapak tangannya hingga

kulit tangannya mengeras, maka diungkapkan dengan kalimat majalat

lmffuhu (telapak tangannya mengeras [kapalan]).

Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Hubairah bin

Yarim, dari Ali, '.ti ,69e #t-i *t * io' .,I2 4, *'j ,rytil.',ii
',F t';Llt ):*t (Aka pernah berlata kepada Fathimah, "sebaiknya

englrau menemui Nabi SAW, lalu meminta pelayan. Karena

menumbuk dan bekerja itu culary memberatkanmu.") sedangkan

dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad yang berasal dari Atha' bin As-

Sa'ib, dari ayahnya, dari Ali disebutkan, g'"JLi *vtrot e !,i?j oi
'z4tl'+ii 

(Bahwa t@tit@ Rasulullah SAW menikahkannya [AliJ

dengan Fathimah) setelatr itu disebutkan haditsnya, dimana di

dalamnya disebutkan redaksi, ,? -'p O ltt :7i- oti +A. g|SA
qr:$-|;W ;r',r;b O i', sfi ,Uui ,q)b'C!i:;; (pada suatu hai
Ali berlrata kepada Fathimah, "Demi Allah, alat telah menimba

hingga dadalu sesak." Aisyah berlata, "Dan aku, demi Allah telah

menumbuk hingga tanganlu mengeras."). Selain itu, disebutkan

dalam riwayat Abu Daud yang berasal dari Abu Al Ward bin
Tsumamatr, dari Ali bin A'bad, dari Ali, dia berkata, 'z;A6 ,t*U'k

& y.Au)'j,t:.,rj ,tilJ[.'o:ji ,F ,?tlu.'cr:;t ;Pi * i' ,r,,; 4t -
L#.qi crly & 4, #j ,W e'-tj (Fathimah binti Nabi SAW

adalah istrila4 dia biasa menggiling dengan alat penggiling hingga

meninggallran bekas di tangannya, menganglatt kantong air hingga

lehernya membekas, membersihlan rumah hingga pakaiannya
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berdebu). Disebutkan juga dalam riwayatnya yang lain, ';f tt oi;j
tlazj (Oan dia membuat roti hingga wajahnya berubah).

J$ iti' q 
P:, * fi, * 4t *e (Matra ia pun menemui

Nabi SAW untuk meminta pelayan). Maksudnya, dia meminta budak

perempuan untuk membantunya. Bisa juga diartikan dengan budak.\
laki-laki. Disebutkan dalam riwayat As-Sa'ib, ,#;9t-r1 irt *8'tij

*fiit *i"1\A (Ailah telah membawakan tawanan [budakJ kepada

ayahmu. Pergilah menemuinya, lalu mintalah pelayan kepadanya).

Dalam riwayat Yahya Al Qaththan yang berasal dari Syu'batr

disebutkan tambatran redaksi seperti yang telatr dikemukakan dalam

pembatrasan tentang nafl<ah, 'd-: iii '-fr Wi (dan sampai kabar

kepadanya, bahwa seorang budak telah datang kepada beliau).

Sedangkan dalam riwayat Badal disebutkan tambahan, J:;)'oi f#"

?r,j'pi *h, ,)b !, (Dan telah sampai kabar lcepadanya,

bahwa Rasulullah SAW membawa tawanan).

6V'rO (Namun ia tidak menjumpai beliau).Dalam riwayat Al

Qaththan disebutkan dengan redaksi, i;$ r;i ga*un dia tidak

berjumpa dengan beliau). Sedangkan dalam riwayat Badal disebutkan

dengan redaksi, L4tti'* Wo*un dia tidak berjumpa dengan beliau).

Selain itu, dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi, ,:o;fit

6$L'o:,t:2'oQit (Maka dia pun mendatangi beliau, namun dia dapati

di sisinya banyak orang yang sedang berbincang-bincang), 'r*;-\1,

"*r:j 
(Maka dia pun merasa malu, lalu kembalr). hi berarti batrwa

Fathimah tidak menemukan beliau di rumahnya, tapi menemukan

beliau di tempat lain, misalnya di masjid, namun saat itu ada orang

yang sedang berbincang-bincang dengan beliau.
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'$?i;E Ai i4qU;,>Su (Kemudian dia menyampailcan

hal itu kepada Aisyah. Ketika beliau datang, Aisyah

memberitahunya). Dalam riwayat Al Qaththan disebutkan dengan

redaksi, * ib'a-fpi (Aisyah memberitahu beliau). Ghundar

menambahkan dalam riwayatnya yang berasal dari Syu'batr yang telatr

disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan, l+ft l*: (Tentang

kedatangan Fathimah). Sedangkan dalam riwayat Badal disebutkan,
'i z*.O U5bf ii (Lalu Aisyah menyampaikan hal itu kepada beliau).

Selain itu, disebutkan dalam riwayat Mujatrid dari

Abdurrahman bin Abu Laila yang diriwayatkan oleh Ja'far Al Firyabi

di dalam l<ttab Adz-Dzilr dar. Ad-Daraquthni di dalam h'rtab Al llal
yang asalnya terdapat di dalam Shahih Muslim, ,tV ,;, JF"6 &
'z-+t! "c;4bi .,x.'ru-,?t { u;Uf n ,'ib.ti C *i *f h' (Hingga

dia datang ke rumah Nabi SAW namun tidak berjumpa dengan beliau.

Ummu Salamah kemudian menyampaikan hal itu kepada beliau

setelah Fathimah kembali).

Kesimpularury4 Fathimah mencari beliau di dua rumah

Ummul Mukminin (Aisyatr dan Ummu Salamah). Kisah ini
disebutkan pula dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabari di dalam l<rtab Tahdzib, dari jalur Syahr bin Hausyab,

dari Ummu Salamah, dia berkat4 a+ ?tt e lt )h A.e+ttLr;E
6+4r + fu *i @ott imah datang kepada Rasulullah SAW untuk

meminta pelayan). Setelah itu disebutkan haditsnya secara ringlas.

Sedangkan dalam riwayat As-Sa'ib disebutkan, J)b lO' ,p 4t $A
'it t ol"c.?,; =."13 ujb'&\.+ dG r+. U *;E s ,Jui ,:iu.j

i>Ihi-"t, i-iti fF-ii 6 ,i:iii ,'6qj3 (Maka ia pun menemui Nabi

SAW, lalu beliau bertanya, "Ada apa denganmu wahai putrilat?" Dia
menjawab, "Alat datang untuk memberi salam kepadamu-" Dia
kemudian merasa malu untuk meminta kepada beliau, lalu dia pun
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pulang. Alcu bertanya, "Apa yang telah dia lalukan? " Dia menjawab,

"Alat malu.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ini menyalahi hadits yang terdapat

di dalam kitab Shahih. Bisa juga dipadukan, bahwa pada mulanya

Fathimah tidak menyampaikan keperluannya sebagaimana yang

disebutkan dalam riwayat ini, kemudian pada kali lain dia

menyebutkan keperluannya itu kepada Aisyah karena tidak

menemukan beliau. Kemudian te{adilah perbincangan antara

Fathimah dengan Ali sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat As-

Sa'ib. Jadi sebagian periwayat menceritakan apa yang tidak

diceritakan oleh sebagian lainnya. Sebagian periwayat ada yang

menceritakannya secara ringkas, seperti yang disebutkan dalam

riwayat Mujahid yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

nafkah, ';^ 6 )?i rf , j6i ,69u. 'd* *t * Xo' ot, ,4t *f r+'i oi

4 Y "* (non a Fathimah menemui Nabi SAW untuk meminta

seorang pelayan kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Maukah alat

beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang lebih baik bagimu

daripada itu?")

Dalam riwayat Hubairah disebutkan , 'r:-.ijii6 ,rg'dbl dui
,t.,,

L1'<J3i)i ;Jr ;i ,66'U-.i ,L4i; (Fathimah kemudian berkata, "Mari

berangkat bersamalat." Maka alat pun berangkat bersamanya, lalu

kami meminta kepada beliau, dan beliau bersabda, "Maukah kalian

berdua alru tunjukkan). Sedangkan dalam riwayat Muslim yang

berasal dari Abu Hurairah disebutkan, '*i# t' d, ,4t ,r1|tutt'oi
g+ '^rlil 6 :J@ ,Tr eilss 6:e iiwi got *a Fathimah mendatangi

Nabi SAW untuk meminta seoremg pelayan kepada beliau dan dia

mengeluhkan pekerjaan, maka beliau bersabda, "Alcu tidak

menemukannya pada kami)). Mungkin juga maksudnya adalah aku

tidak menemukan ada kelebihan dari kebutuhan kami untuk

memenuhinya. Hal itu karena hasil penjualan tawanan disalurkan
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untuk membiayai para ahli suffatr (orang-orang yang menghuni

serambi masjid).

Qtb; Viilt ii w4i ltatu beliau mendatangi kami, saat l<ami

telah berada di tempat tidur). Dalam riwayat As-Sa"ib disebutkan

tambahan, 'C!i; "t't ,?'o?O lrt ,!, l?,tf *1,"& ,$*'rt;Y'6

f:6 #rht'ti* i2 ,Er:s-l;ju ;, |r;b'ii ,17b6 4,61 .s{-e

;{c'gtf o'yt 'r ,ii!fu ,sb i;ia, Sfi isit,s+bl i i', .Jui .aeii
'&41'g d,i',i#!,| ,*.<t (Kami semua kemudian menemui beliau,

lalu alru berlcata, "Wahai Rasululah, ryahlu tebusannya. Demi Allah,

aht telah menimba air hingga dadaht sakit." Fathimah berkata, "Alat

telah menumbuk hingga tanganlru menger$ [kopalanJ, sementara

Allah telah membawakan budak dan kelapangan fupadamu, karena

itu berilah kami pelayan." Beliau bersabda, "Detni Allah aht tidak
dapat memberi kalian berdua dan membiarlcan para ahli shuffah

lrelaparan. Alu tidak menemukan apa yang dapat aht infakkan

kepada mereka, tapi aht telah menjual para tawanan dan hasilnya

alat naflrahkan lcepada mereka.")

Imam Bukhari telatr mengisyaratkan tarnbahan ini dalam

pembahasan tentang bagran seperlima harta ramp:Ean perang, dan di

sana telah kemukakan penjelasannya. Selain itu, dalam riwayat

Ubaidah bin Amr yang berasal dari Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban disebutkan tarnbahan, W'*? it'* 6ry $!';1i ,}bj tit16

r,;dl1 A:r;:, W'*? tb? 6V riy, C4L (Laru betiau mendatangi

kami, saat kami berselimut dengan sehelai selimut yang apabila lami
pakai memanjang maka punggung kami terbuka, dan bila lcami

memakainya melebar maka kepala dan kaki kami terbuka)- Dalam

riwayat As-Sa'ib juga disebutkan, 4 Pi * trl, *'pt *66 ,e'i
W3\ui\k ti;rlfil,f6 tsl: ,ra)riili*t W\;'t6b,t\,v-{ i;ryi
(Keduanya lremudian kembali pulang, lalu Nabi SAW menemui
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mereka, saat mereka telah berselimutkan sehelai selimut milik merela
yang apabila mereka gunakan untuk menutupi kepala mereka, maka

kaki mereka terbuka, dan bila mereka gunakan untuk menutupi kaki

merelm, maka kepala merelca terbulm).
,. !(t ",'.il.jf ir5.i-i (Maka aka kemudian bangun). Redaksi ini sama

dengan riwayat Ghundar, sementara dalam riwayat Al Qaththan
disebutkan, ?:; E^L3 (Maka kami kemudian bangun). Sedangkan

dalam riwayat Badal disebutkan dengan redaksi, ?'4. (Agar kami

bangun). Dalam riwayat As-Sa'ib disebutkan dengan redaksi, Jui
(L a lu ke du any a b an gun).

'$k :)ui lneUau bersabda, "Tetaplah di tempatma.') Dalam

riwayat Ghundar disebutkan de,ngan redaksi, tStsi Qetapkan di

tempat knlian berdua). Sedanglan dalam riwayat Al Qaththan dan

Badal disebutkan dengan redaksi, ts;.tg; & ,iui (Beliau kemudian

bersabda, "Tetaplah di tempat kalian berdua.')
1' Ir ;'ii. u.Jai (Beliau kemudian duduk di antara kami). Dalam

riwayat Ghundar disebutkan de,lrgan redaksi, '$ii (Beliau kemudian

duduk) sebagai ganti kata -;4 
Sedangkan dalam riwayat Al

Qaththan disebutkan dengan redaksi, qJ 4'rri (Beliau kemudian

duduk di antara aleu dan dia [FathimahJ). Selain itu, dalam riwayat
Amr bin Murratr yang berasal dari Ibnu Abi Laila yang diriwayatkan

oleh An-Nasa'i disebutkan, 'nn *i € *t * lnt ,)b lt J:*; ;1
'L-ryrt ,Pl ,4. (notulullah SAW datang sampai menempatknn lcaki

beliau di antara alat dan Fathimah).
o--i.t. t o.

*rt|i'obj ui. lsampai-sampai alat merasakan dinginnya

lredua lraki beliau). Di sini kata qadam (kakD disebutkan dengan

bentuk mutsanna (dua). Begrtu juga yang terdapat dalam riwayat
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Ghundar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan dalam

riwayat Al Qaththan dan Badal yang diriwayatkan oleh Al
Kasymihani disebutkan dengan bentuk tunggal.

Dalam riwayat Atha' yang berasal dari Mujahid bin

Abdirratrman bin Abi Laila yang diriwayatkan oleh Ja'far di dalam

Y,rtab Adz-Dzilv yang asalnya terdapat di dalam riwayat Muslim

disebutkan tambahan, d'r#) \fr"rrliil'+'6 Jf Gi ,? t*
u ,,rtL, * gfi'.'*i ;\,61 G ,Jui ,,:*joi tli o'i'rir r:,16 ,9r;.itr

;!it r#- 6g og';ti t#u,i:rt'dlb ?rs'rf; 4.,u,6 1*6
jui rt--+ ?'r^6'ri #l+t'ry *,;t,i6 .",P"&ii"Jlf ,:;a0
t;<),1, F, ,* v,!* $$ ,,1,6 ,Ul+i'4 ?'i 6 dri ,'otii ,r6rji ,';g

$J-ir j;:i ,*V fi(.riir (Maka beliau pun keluar hingga sampai l<e

rumah Fathimah. Saat itu dia dan Ali telah masuk selimut. Saat beliau

minta izin, keduanya hendak berpakaian, namun beliau bersabda,

"Biarlah seperti itu. Sesungguhnya alcu diberitahu bahwa tadi engkau

datang mencarileu, apa keperluanmu?" Fathimah menjawab, "Telah

sarnpai lcabar sampai kepadalru, bahwa ada beberapa pelayan yang

datang lrepadamu, malca aht ingin engkau memberiht seorang

pelayan untuk membantulu membuat roti dan adonan, karena itu

cukup memberatkanlan." Beliau bersabda, "Apakah yang engkau cari
itu lebih engkau sukai ataukah yang lebih baik dari itu?" Ali berkata,

"Alflt kemudian mengedipkan mata kepada Fathimah, lalu aku

berlrnta, 'Katakanlah yang lebih baik dari itu lebih aku sukai'. Beliau

bersabda, 'Bila knlian sudah seperti kondisi kalian sekarang ini'.

Setelah itu beliau menyebutkan tasbih. ")

Selain itu, dalam riwayat Ali bin A'bud disebutkan, Jb}i$)

4 ,yi+ f,lir' e q;it'aaiii ,qals lnekau kemudian duduk di

delrat lrepalanya, maka dia pun memasukkan kepalanya ke dalam

selimut lrarena malu terhadap ayahnya). Artinya, pada mulanya beliau

menanti, namun karena kasihan, beliau menghampiri tempat tidur
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mereka. Ali bin A'bud menambahkan, 
"i*-i \_,*i ,lhV o€ V ,Jui

'i i-J6ii .!t J'J-\J"'.*:rri itrl :rf cjil ,;; (Betiau kemudian

bertanya, "Apa keperluanmu kemarin? " Fathimah terdiam dua kali,
maka alru berkata, "Demi Allah alru katakan kepadamu wahai
Rasulullah." Ia kemudian menceritaknn hal tersebut kepada beliau).

Kedua riwayat itu dapat dipadukan, dimana pada awalnya Fathimah

merasa malu, maka Ali yang berbicara mewakilinya, lalu Fathimatr

melanjutkan pembicaraan sampai selesai.

Mayoritas periwayat sepakat batrwa Nabi SAW mendatangi

mereka berdua, namun disebutkan dalam riwayat Syabats bin Rib'i
dari Ali yang diriwayatkan Abu Daud dan Ja'far di dalam kitab Adz-

Dzib, J:fi6,? +tii,*'dhri ,:rr*'p3 *?n, 4b'd, * er
ri ,iu-ii .,.1;rir L*',f ,Wjd u( 6l t :Jui ,p, * hr ja .ilr

tiCif (Beberapa tawanan dibawa kepada Nabi SAly, lalu Ali dan

Fathimah berangkat menemui Rasulullah SAW, beliau pun bertanya,
"Apa keperluan kalian?" Ali berkata, "Pekerjaan telah memberatkan
leami." Beliau bersabda, "Maulrah aleu tunjukkan kalian.")

Dalam redaksi Ja'far yang lain disebutkan, *rt,rd ,jJ.W J

|,; .u,6 $3.i-+;q 6 :!w ;61'E u,lqu,6 .**-oi gu,6 ,t$
l4 *-y,Ju; *w ,2,€ $1;, .'*,L$ .','tiv S;i peti kemudian

berlrata kepada Fathimah, "Temuilah ayahmu, lalu mintalah pelayan
kepadanya." Mal(a Fathimah pun menemui ayahnya di sore hari, lalu
beliau bertanya, "Ada perlu apa wahai putrilai" Fathimah
menjawab, "Alat datang untuk memberi salam kepadamu." Fathimah
l<emudian merasa malu. Keesokan harinya, Ali berkata tagi,
"Temuilah ayahmu.") Setelah itu disebutkan redaksi seperti

sebelumnya, dan selanjutnya disebutkan, ,eJ jri iifdrr aflr ,>:k q;!;
6 *,* .**y,t (pada malam ketiga, Ali berkata kepada

Fathimah, "Mari kita jalan." Maka keduanya pun keluar bersama).
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Selain itu, di dalam hadits tersebut disebutkan , '0, tJX ;t ,P Cijif f(
tn LJr + (Mauknh aku tunjukkan kalian berdua kepada yang lebih

baik bagi kalian daripada unta merah?)

Disebutkan dalam riwayat mursal Ali bin Al Husain yang

diriwayatkan oleh Ja'far juga, 'dii.*S'*t # h' ,,ll, ,1, *i *'6Lt
.!-;,t; ,;t *j $t isui ,,.?t)t yb'u fit il'rs, .6ss @ahwa

Fathimah menemui Nabi SAW untuk meminta seorang pelayan,

sementara tampak di tangannya bekns menggiling akibat penggerus

alat giling. Lalu beliau bersabda, "Apabila engkau telah beranjak ke

tempat tidurmu.")

Ada kemungkinan bahwa itu adalah kisah yang lain, karena

Abu Daud meriwayatkan hadits dari jalur Ummu Al Hakam atau

Dhubabah binti Az-Zlbair, yaitu Ibnu Abdul Muthallib, dia berkata,

ilr JFj t*a+o o1ii st t ;iii ,#'"l, , *v it, or:, .ii' J?: ,+rli
'- 1-
,jui .;:.lr b :*ra'r;t-'olruai ,*',;; s *ila ;&i * l' &
):r-i. sl,t-5-'6* (Rasulullah SAW memperoleh tawanan, lalu alat

beranglat bersama saudarilcu, Fathimah binti Rasulullah SAW, kami

mengeluhkan kepada beliau apa yang kami alami, dan kami meminta

kepada beliau agar memberikan kepada kami dari tawanan itu. Beliau
pun bersabda, "Kalian telah didahului oleh anak-anak yatim Badar).
Setelah itu disebutkan kisah tentang membaca tasbih setiap selesai

shalat, namun tidak disebutkan tentang membaca tasbih ketika hendak

tidur. Bisa jadi, Rasulullah SAW mengajari Fathimah dzikir tertentu

di setiap kesempatan. Selain itu, dalam kitab TahdziD, Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Abu Umamah, dari Ali mengenai kisah

Fathimah, r -€iif "*ai 4r :At'PU ,+,6 g- e*y:!ui lUatra betiau

b ers abda, " B ers abarlah wahai Fathimah, s esungguhnya s ebaik-b aik
wanita adalah yang memberi manfaat bagi keluarganya.')
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tp;tj ";H J<i p'i 6 db ri:ili rf ,lri gettau tremudian

bersabda,"Maukah alcu tunjuklmn kepada kalian berdua sesuatuyang

lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang pelayan?) Dalam

riwayat Badal disebutkan , o63IJ + ? (Yang lebih baik dari apa

yang knlian minta). Sedangkan dalarn riwayat Ghundar disebutkan, Q

,i.dJ (Dari apa yang kalian minta darihi. Dalarn riwayat Al

Qaththan juga disebutkan redaksi serupa, dan disebutkan dalam

riwayat As-Sa'ib, ;ru,$ :Juii .,{.,lritgLdL q ;tu r;Spi1t

,l-f ',# (Mautrah alat beritahu kepada kalian berdua yang lebih

baik dari apa yang knlian minta darifu? Mereka menjmvab, "Tentu."

Beliau bersabda, "Kalimat-kalimat yang Jibril ajarkan kcpadaht.")

6<qtbi uli:iJii G*,1 jtg-j $tr Qtpabtta kalian tetah

beranjak ke tempat tidur kalian 
-atart 

"Kalian telah menempati

tempat berbaring kalian"-). Ini adalah keragrran dari Sulaiman bin

Harb. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Al Qaththan

serta dipastikan oleh Badal dan Ghundu,rL?4t'. t t;illt 6llApabita

knlian telah menempati tempat berbaring kalian). Imam Muslim

meriwayatkan dari Mu'adz, dari Syu'bA Jjil' 'u tt*b, Gii+i ri1

(Apabila kalian telah menempati tempat berbaing kalian di malam

hari),sementara dalam riwayat As-Sa'ib diamenyebutk^, jl6ai ti1

V3-:,t7 (Apabila kalian telah beranjak ke tempat tidur lcalian).

Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan tambahan, y;i 9r;;i
(),-b otfi,ij ,ri;,b ttr:,ihij l:t iib (Bertasbih setiap setesai shalat

sebanyak sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh

knli). Tanbahan ini disebutkan dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib dari

ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh

keempat penyusun kitab Sunan dalam hadits yang awalny4 l gtib

FATIII'L BAARI - 42,,



z'-LJ ,F" il *p tlirL;"(Ada dua hal yang tidaklah seorang hamba

melalatlrannya, kecuali dia akan masuk surga).

Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.
Selain itu, dalam hadits ini juga disebutkan bacaan ketika hendak
tidur.

Jika hadits As-Sa'ib yang berasal dari Ali itu akurat,
kemungkinan itu adalah yang menyebutkan kedua kisah yang telah
saya isyaratkan tadi. Kemudian saya dapati haditsnya di dalam kitab
Tahdzib AI Atsar karya Ath-Thabari, dia mengemukakan riwayat
Hammad bin Salamatr yang berasal dari Atha' seperti yang telah saya

sebutkan. Setelatr itu dia mengemukakannya dari jalur Syr'bah, dari
Atha', dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr dengan redaksi, Hr Lf

,-!i39;ll$g#l cl+tb, r.ult $1ry,6i*;i *j * h'&
(Bahwa Nabi SAW menyuruh Ali dan Fathimah, apabila mereka telah
menempati tempat tidur merela agar membaca tasbih, tahmid dan
takbir). Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Terlihat bahwa hadits itu berkenaan dengan kisah Ali dan
Fathimah. Para periwayat yang tidak menyebutkannya berarti telah
meringkas hadits tersebut. Riwayat As-Sa'ib itu sebenarnya berasal
dari Abdullah bin Amr, dan orang mengatakan bahwa riwayat itu dari
Ali dia tidak memaksudkan bahwa riwayat itu berasal dari Ali, tetapi
yang dimaksud adalah dari kisah Ali dan Fathimah.

-i#)r' *t i* rt-trti ,:ii.tii trx t;3, ,:d.yii 611,1<i (Matra

bertal<birlah kalian berdua tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga
puluh tiga kali, dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali). Seperti itulah
redaksi yang disebutkan di sini, yaitu dengan menetapkan tiga puluh
empat takbir. Dalam riwayat Badal juga disebutkan seperti itu, llr rrf#

(Maka bertakbirlah kalian berdua kepada Allah). Seperti itu pula
riwayat Al Qaththan, tapi dia mendatrulukan tasbih dan mengakhirkan
takbir serta tanpa menyebutkan "Allah". Riwayat yang sama pula

422 - TATIII'L BAARI



diriwayatkan oleh Amr bin Murrah dari Abu Laila dan dalam riwayat

As-Sa'ib. Demikian juga dalam riwayat Hubairah dari Ali, namun

dengan tambahan di akhimya, 9r-r-i'ir 4'6-:1i9f-h,,, i;r2 
"1$ 

gt"

adalah seratus dalam lisan tapi seribu dalam timbangan). Tambahan

ini disebutkan juga dalam riwayat Hubairah dan umarah bin Abd,

keduanya meriwayatkan dari Ali yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani. selain itu, riwayat As-Sa'ib pun menyebutkan redaksi

yang s,rma.

Dalam riwayat Abu Hurairatr yang diriwayatkan Muslim

seperti yang pertama, namun dia menyebutkan, 'b# (Engkau

bertasbih) dalam bentuk kata kerja mudhari' (bentuk sekarang dan

akan datang). Sedangkan dalarn riwayat Ubaidah bin Amr disebutkan,

ifi Wi #} ;$Ci gtru *Xi Px:;p: pre. q':i''+ $:;,,16

(Beliau lremudian menyunth lcami ketifta menjelang tidur untuk

membaca tiga puluh tiga, tiga puluh tiga dan tiga puluh empat tasbih,

tahmid dan takbi).

Riwayat Ghundar yang diriwayatkan oleh A1 Kasymihani

disebutkan se,perti yang pertama, dan pada riwayat Al Kasymihani

yang lain disebutkan dengan redaksi, ot#3 dalam bentuk mudhari'

dan tambahan huruf nun. Semerttara dalam naskah lainnya disebutkan

tanpa hnruf nun. Selain itu, dalam riwayat Mujahid yang berasal dari

Abdunahman bin Abi Laila dalam pembahasan tentang nafkah

disebutkan dengan redaksi, *6 rry &' 'O># (Bertasbihlah kepada

Altah menjelang tidurmu). Pada semua riwayat beliau menyebutkan,
'i?,*t L$8 (Tiga puluh tiga), dan di bagtan akhirnya beliau

menyebutkan, Suffan mengatakan dalam salah satu riwayat itu, Aif
(empat). Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i yang berasal dari

Qutaibalr, dari Suffan disebutkan, o't-i*i"e$l6 (J'J'tf I (Aht tidak

tahu mana yang tiga puluh empat).
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Dalam riwayat Ath-Thabari yang berasal dari jalur Abu
Umamah Al Bahili, dari Ali, pada semua riwayatnya disebutkan, {^}'i

hr rt jt ,u. t^\&tj ',*,rut (Tiga puluh tiga, dan ditutup dengan, "Laa

ilaaha illallaah. ') selain itu, riwayat Ath-Thabari yang berasal dari
jalur Muhammad bin Al Hanafiyyah, dari Aii menyebutkan, 'ot$1
'u-s>*:6Li Uri^i (Bertakbirlah dan bertahlillah kalian berdua kepada

Allah sebanyak tiga puluh empat kali). Ath-Thabari juga

meriwayatkan dari jalur Abu Maryam, dari Ali, 'tl"i t-1{,,1 *;|
(bertahmidlah kalian berdua sebanyak tiga puluh empat kali).
Demikian juga riwayatnya yang disebutkan dalam hadits Ummu
Salamah. Dalam riwayatnya yang berasal dari jalur Hubairah

disebutkan, bahwa tahlil tiga puluh empat dan tidak menyebutkan

tahmid. Redaksi ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dari jalur
Hubairah seperti yang diriwayatkan oleh jamaah, sementara selain itu
riwayabrya janggal.

Dalam riwayat Atha' dari Mujahid yang diriwayatkan oleh

Ja'far yang aslinya terdapat di dalam riwayat Muslim disebutkan, 
tiJ3i

'#1r Ji ;, ? ,otl$i"€ri ,lfi (Atat ragu mana yang tiga putuh

empat, tapi aku menduga bahwa itu adalah takbir). Di bagian akhir,

dia menambahkan, 11 :Jui tt#* W 'ti ,i! tiui .9.6; 6i ,'dp j'i,
'fu ilt (Ali berl<ata, "Sejak itu aku tidak pernah meninggalkannya."

Mereka berksta, "Tidak juga pada malam Shffin?" Ia menjawab,
"Tidak juga pada malam Shffin."). Dalam riwayat Al Qasim maula

Muawiyah dari Ali disebutkan, ,;. # (Lalu dikataknn kepadaku).

Dalam riwayat Amr bin Murrah disebutkan,ktii'Sui ltatu seorcmg

laki-labi berkata kepadanya). Demikian pula yang disebutkan dalam

riwayat Hubairah.
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Imarn Muslim meriwayatkan da, jalur Mujatrid, dari

Abdunahman bin Abu Laila |* A I.1 :i:Ji (Alcu menjawab, "Tidak

pula pada malam Shifin.') Sedangkan dalam riwayat Ja'far Al

Firyabi di dalam kitab Adz-Dzikr daijalur ini, :i ,t ii ,,tr!)"t?]ti
'd-ra4li ,suj y& -4 

l,loaroohman berkata, "Alcu berknta,

'Tidak juga pada malam Shffin?' Ia menjawab, 'Tidak juga pada

malam Shifrn'-")

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Mathin dalam Musnad

Ati dartjalw ini. Di samping itu, dia meriwayatkan dari Zuhair bin

Muawiyah, dari Abu Ishaq dengan redaksi, '46' 'i. Li6il# q::J'

iii V ,# 6 ,i:n 'i.itUji (Hubairah, Hani' bin Hani' dan

(Jmarah bin Abd menceitakan kepada knmi, bahwa mereka

mendengar Ali mengatakan) lalu disebutkan haditsnya. Selanjutnya di

bagran al*rir disebutkan, li ,-f i.|*<li t'tti :Vj'Jtt- h'i J$i

';* U li ,Sv {iir fi (S"orong lakiJaki kemudian berkata

-Zuhair berkata, "Menunttht, itu adalah Al Asy'ats bin Qais'-
"Tidak juga pada malam Shffin?" Ali menjawab, "Tidak juga pada

malam Shffin.') Disebutkan dalam riwayat As-Sa'ib, :*fidr i.y'i',Sti
',s U )j ,e ,9,i, J^f U 1'r fG6 ,Jui :'** U ti Qbnu At

Kawwa' kemudian berkata kepadanya, "Tidak juga pada malam

Shffin?" fa meniawab, "semoga Allah membinasakan kalian wahai

warga lrak. Ya, tidakjuga pada malam Shffin.")

Dalam riwayat N Bazzar yang berasal dari Muhammad bin

Fudhail, dari Atha' bin As-Saib disebutkan, llilt il i' + 'i ',lui

(Abdullah bin Al Kawwa' kemudian berkata kepadanya). Abdullah

bin Al Kawwa' termasuk sahabat Ali, tapi dia banyak

membingungkan dengan pertanyaan yang sulit. Disebutkan dalam

riwayat Zudbin Abu Unaisah dari Al Hakam dengan sanad hadits

bab ini, 6 tii "ri ,€:F 6';sl 6 ,1,*i-2 ,,Sa r& W lt ,r(#t i.Y',;ul

{
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*, n (Ibnu Al Kawwa' kemudian berkata, "Tidak juga pada

malam Shifin?" Ia menjawab, "Celaka kamu, sering seknli knu

menyulitkanht Sunggah aht bisa melaksanaknnnya di waHu

sahur-'). Selain itq dalam riwayat Ali bin A'bud disebutkan , '|ik| A

+'1i, ;:,rt f) "u tiFt ;$ ,,,;* ",:, ,l ";ir*'tl 6*" tidak pernah

meninggalkmurya semenjak aht mendengarnya, kecuali pada malam

Shifin. Afu teringat itu di akhir malam, makn aht pun

mengrcapkawrya). Juga dalarn riwayatnya yang dirlwayatkan oleh

Ja'far di dalm Adz-Dzibdisebutkan, ,i;t ,P Wt ;y'e ul ,l

F, F) g2 (Keauti poda malam Shifin, afu lupa itu sampai alat

teringat di akhir malam).

Disebutkan juga-seperti itu dalam riwayat Syabats bin Rib'i

dengan tmhahan, t ittii (Lalu aht pun mengucapkannya). Tidak ada

kontradiksi mta.a riwayat yang me,lryebutkan dia mengucapkannya di

permulaen malam dengan riwayat ymg menetapkan bahwa dia

mengucrykrnn5ra di akhir malrm- Perbedaannya terletak pada

penyebutan orang png bertanya Namun, hal ini tidak berpengaruh,

kare,lra bisa dirtikan bahwa yang me,lran5akan itu bukan hanya satu

oran& tapi ada beberapa orang. Ini dibuktikan dengan riwayat lainnya

yang mencmtrmkaa t llui (M er eka kemudian b er kat a) -

Mengenai hal ini, Al Karmani-berkomentar bahwa yang

dipahamiqra dari perkataan Ah,'iJ" aU $ (Tidak juga pada malam

Shifin) adalah me,ngucapkannya pada malam harinya, dia berkata,

'Maksudn5ra bahwa Ali tidak lengah akan dzikir tersebut walaupun

saat itu sedang sibuk berperang karena dalam perkataan Ali

disebutkan, $J, Q,alu aht dijadikan lupa akan irz). Ini jelas

meirrmj"kkrn bahwa pada mulanya Ali Lpq tapi akhirnya dia ingat

lalu mengrrcqlk*rm5ra."
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Yang dimaksud dengan malam Shiffin adalah pep€rangan

yang terjadi antara Ali dengan Muawiyatr di Shiffin, yaitu sebuatt

negeri yang terletak di antara kak dan syarn (Siria). Kedua kelompok

berada di sana selama beberapa bulan dan terjadi banyak peristiwa di

antaramereka. Namun mereka tidak pernah berperang di malam hari

kecuali satu kali, yaitu pada malam Harir (ringlflkan). Dinamai seperti

itu karena banyak kuda yang meringkik pada peristiwa itu, dan pada

malam itu jatuh korban hingga ribuan onmg dari kedua pihak.

Menjelang pagi, ketika Ali dan para sahabatnya hampir mernperoleh

kemenangan, Muawiyatr dan para satrabatnya mengangkat mushaf,

lantas terjadilah kesepakatan untuk bertahkim dan masing-masing

mereka kembali ke negerinya.

Dari tarnbahan redaksi tadi, dapat disimpulkan batrwa Ali
mengucapkan itu setelatr peristiwa Shiffin itu. Peristiwa Shiffin terjadi

pada tahun 37 H. Golongan Khawajir ketika itu keluar me,lryerbu Ali
setelatr tahkim di permulaan tafuun 38 H, dan Ali memerangi mereka

di Nahrawan. Peristiwa itu sangat terkenal dan disebutkan dalam kitab

Tarikh Ath-Thab ari dm lain-lain.

Catatan:

Dalam kisah ini, Abu Hurairah menambahkan doa lainnya

pada dzikir yang ma'tsur yarrg redaksinya diriwayatkan oleh Ath-

Thabari dalam tttab Tahdzib-nya dari jalur Al A'masy, dari Abu

Shalih, darinya, ,li i;rut ,t1;6 illJ *, * }n' ,,r.a 4t iil+'6?,,;E

lb# fp;rj b?'$ 6 ,P 'll;i gotnimah pernah menemui Nabi

SAW untuk meminta palayan kepada beliau, lalu beliau besabda,

"Maulmh alat tunjukkan engkau sesuatu yang lebih baik daripada

pelayan? Engkau bertasbih.') Setelah itu dia menyebutkan haditsnya

dan menambahkan, t?.t ,rryi't 9";St'e:j ,)t ptjr;Jr',1tt'lcli ,d*i
,? $ y';',v+ipt ,il67t: ii}6 HIitiuflt JF'i,? y "r;i
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'.'ltt -*:i d6|,?'&-#ii\iofi lgea"vi uid)'r,y ?'i,
* *y|,;tasti';[ *qt'-rV,i1'a1J'# Vw u6,ie o,.'ri

Pr'U ,*rt 1i-t)r lOan engkaumengucaplan, "Ya Allah Tuhan langtt

yang tujuh dan Tuhan Arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan

segala sesuatu, yang menunnkan Taurat, Injil, Zabur dan Al Qur'an.
Alat berlindung kepada-Mu dari kejahatan setiap yang jahat, dan dari
lrejahatan setiap makhluk malata yang Engkau pegang ubun-ubunnya.

Engkau Yang Maha Awal dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu,

Engkau yang Maha Akhir dan fidak ada sesuatu pun setelah-Mu,

Englcau Yang Maha Zhahir dan fidak sesuatu pun di atas-Mu, dan

Engkau yang Maha Bathin dan tidak sesuatu pun tersembunyi dari-
Mu. Tunaikanlah utang tangunganku dan berilah lmmi kccuhryan
daipada kefakiran).

Diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Suhail bin Abu Shalih,

dari ayahnya ftrmun de,ngan memisahkan kedua hadits ini.
Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur Al A'masy dengan

menyebutkan dzikir kedua dan tidak menyebutkan tentang tasbih dan

yang menyertainya

itlhe, ej1.l'd,Ur =5,6 iri: i.t * ,{.e',} ,# ,y,t (Dari

Syu'bah, dari Khalid, dai lbnu Siin, ia berkata, "Bertasbih tiga
puluh empat kali.") Hadits tni mauquf pada Ibnu Sirin dan maushul

dengan sanad hadits bab ini. Sebagian mereka mengira bahwa ini dari

riwayat Ibnu Sirin dengan sanad-nya hingga Ali dan ini bukan
perkataan Ibnu Sirin, kare,na At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban
meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari

Ubaidah bin Amr, dari Ali. Menunrt hemat saya, redaksi itu berasal

dari perkataan Ibnu Sirin, karena Imam Bukhari tidak mengemukakan

hadits dari jalur Ibnu Sirin dari Llbaidah. Di samping itu, dalam

riwayatnya yang berasal dari Ubaidah menunjukkan jumlatr tasbih,

dan Al Qedhi Yusuf meriwayatkalrnya dalam kitab Adz-DzikT dai
Sulaiman bin Ha$, gurun)ra rmam Bukhari dalam hadits ini, dengan
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sanad-nya hingga Ibnu Sirin dari perkataannya. Dengan demikian apa

yang saya katakan itu benar.

Disebutkan dalam riwayat mursal Urwah yang diriwayatkan

oleh la'far, bahwa jumlatr tahmidnya adalah tiga puluh empat,

sementara para periwayat sepakat bahwa yang tiga puluh ernpat

adalah takbir.

Ibnu Baththal berkata, "Ini salah satu jenis dzikir menjelang

tidur. Kemungkinan Nabi SAW pernah mengucapkan semua itu ketika

menjelang tidur, dan beliau mengisyaratkan kepada umatnya unhrk

mencukupkan dengan sebagainya. Artinya, batrwa itu hanya sebagai

anjuran, bukan kewaj iban. "

Iyadh berkata, "Ada sejumlah dzikir sebelum tidur yang

berasal dari Nabi SAW sesuai dengan kondisi masing-masing orang

dan waktu. Masing-masing mempunyai keutamaan tersendiri."

Ibnu Baththal berkat4 "Hadits ini berfungsi sebagai dalil bagi

kalangan yang mengutamakan kefhkiran daripada kekayaan,

berdasarkan sabda Nabi SAW, rpll-i le L3i ? '$ 6 db 633f I(
(Maulrah alcu tunjul<kan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik

bagi lralian berdua daripada pelayan?). Selanjutnya beliau

mengajarkan dzikir kepada mereka. Seandainya kekayaan lebih baik

daripada kefakiran, tentu beliau akan memberikan pelayan kepada

mereka berdua di samping mengajarkan dzikir. Namun karena beliau

tidak memberikan pelayan dan hanya mengajarkan dzikir, maka beliau

telah memilihkan yang lebih utama di sisi Allah bagi mereka berdua."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini terjadi jika masih ada tawanan

yang dimiliki Rasulullah SAW, sebab dalam hadits disebutkan batrwa

beliau perlu menjual para tawanan itu untuk menafkahi ahli shuffah.

Karena itulah Iyadh berkata, "Sangat tidak tepat jika ada orang yang

berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa miskin lebih

utama daripada kaya."



Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kebaikan yang

dimaksud dalam hadits ini. Iyadh berkata, "Secara ztrahir

menunjukkan bahwa beliau hendak mengajarkan kepada mereka

berdua bahwa amal akhirat adalah lebih utama daripada perkara dunia.

Lalu mengapa beliau hanya mengajarkan itu kepada mereka berdua?

Hal itu karena beliau tidak mungn memberikan pelayan dan

mengajarkan hal itu. Kemudian beliau mengajarkan kepada mereka

berdu4 bahwa walaupwr apa yang mereka cari itu tidak ada, namun

dengan me,ngamalkan dzikir itu mereka justnr mendapatkan yang

lebih baik daripada apa yang mereka minta."

Al Qurttrubi berkata, 'Beliau mengajarkan dzikir sebagai

pengganti doa saat dibutuhkan, atau beliau lebih menginginkan

putrinya agar memperoleh apa yang beliau inginkan untuk diriny4

yaitu mengutamakan kefakiran dan bersabar karena pahalanya sangat

besar."

Al Muhallab berkat4 'Nabi SAW mengajarkan kepada

putrinya dzikir yang paling banyak mernberikan manfaat kepadanya di

akhirat kelalc, dan beliau lebih mengutamakan para atrli shuffatr,

karena mereka telah menetapkan diri mereka untuk mendengarkan

ilmu dan me,ngamalkan sunnah daripada mengenyangkan perut, dan

mereka tidak suka mencari harta dan keluarga. Bahkan mereka rela

membeli diri mereka dari Allah dengan makanan (yang menjadi

penopang hidup)."

Pelaiaran yang dapat diambil:

1. Mengutamakan para penuntut ilmu daripada yang lain dalam

seperlima harta rampasan.

2. Kehidupan para salafushalih yang serba kekurangan dan

kesulitan.

3. Allah melindungi mereka dari keduniaan kendati

memrmgt<inkan bag mereka untuk meraihnya sebagai
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pemeliharaan bagi mereka dari dampak negatif yang bakal

muncul. Itulah sunnah para nabi dan para wali.

Ismail Al Qadhi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa

imam (pemimpin) berhak membagi bagian yang seperlima sesuai

pandangannya. Karena tawanan merupakan bagian yang seperlima.

Sedangkan yang empat perlima Oagran dari harta rampasan perang)

adalah haknya orang-orang yang turut berperang."

Ini juga merupakan pendapat Malik dan jamaah, sementara

Imam Syaf i dan jamaatr berpendapat bahwa keluarga Nabi SAW

memperoleh bagian dari yang seperlima. Penjelasan mengengai

bagian yang seperlima ini telatr dipaparkan di akhir pembahasan

tentang jihad. Kemudian saya temukan riwayat di dalam kitab At-

Tahdzib karya Ath-Thabari yang diriwayatkan dari jalur lainnya, yaitu

dari jalur Abu Umamah Al Bahili dari Ali, dia berkata, irr )'i");a;ai

)ui *t:ryq|:jfui,r.o\i g*'"a;.'i 
iir--uif ,",*-:t'Pt {tht &

A rriJti (Rasulullah SAW pernah diberi hadiah budak. Para budak

itu dihadiahi oleh salah seorang raja ajam (non Arab) kepada beliau-

Lalu alu berkata kepada Fathimah, "Temuilah ayahmu, lalu mintalah

pelayan darinya.') Seandainya hadits ini benar, permasalahannya

masih tampak rumit dariny4 karena saat itu orang-orang yang ikut

perang tidak mendapatkan apa-apa.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menunjukkan perlunya

seseorang mengajak keluarganya untuk melakukan apa yang dia

lakukan, yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia jika mereka

mempunyai kemampuan. Hadits ini juga menunjukJcan bahwa seorang

laki-laki boleh masuk ke tempat putrinya dan suaminya tanpa izin, dan

duduk di antara keduanya di tempat tidur mereka, bahkan hingga

kakinya menyentuh tubuh mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan "tanpa izin" ini perlu

dipertimbangkan kembali, karena pada sebagian jalur periwayatan

hadits ini disebutkan batrwa beliau telah meminta izin, yaitu
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sebagaimana yang telah saya kemukakan dari riwayat Ahta', dari

Mujahid di dalam kitab Adz-Dzilw yarg diriwayatkan oleh Ja'far. Asal

riwayat itu terdapat di dalam Y,rtab Shahih Muslim. Selain itu, hadits

ini juga disebutkan di dalam kitab Al llalkarya Ad-Daraquthni secara

panjang lebar. Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini di dalam kitab

Tahdzib dari jalur Abu Maryam dengan redaksi, ol,Jt-r;-t1t|i*
ririi 'Jt; e i-fr $.'t!;\ilr'OUUg 'l,;|ri 6nt mendengar Ali

berl<ata, "sesungguhnya Fathimah biasa menggiling tepung di antara

dua buah batu hingga tangannya mengeras (kapalan)). Setelatr itu dia

menyebutkan redaksi haditsny4 dan di dalamnya disebutkan , Ui S116

uii,iti u;'e 6ii,qr:l t* "#.c*4, * ililt ri.,ti,t*,r1 ri;i
t-i5|[,rJ.\ri 6il (Setelah itu beliau mendatangi kami, saat kami telah

masuklce tempat tidur kami. Tatkala beliaumeminta izin kepada kami,

lrami berebut mengenakan pakaian lcami. Karena beliau mendengar

itu malra beliau berkata, "Biar saja lalian di dalam selimut lcalian.")

Sebagian ulama menolak dalil tersebut karena Rasulullah

SAW adalatr orang yatg ma'shum, sehingga yang beliau lalrukan itu

tidak layak dilahrkan oleh orang yang tidak ma'shum.

Di samping itu, hadits ini menunjukkan keutamaan Ali dan

Fathimatr. Hadits ini juga menunjulkan tentang kasih sayang dan

keakraban kepada anak perempuan dan menantu dengan sikap formal

dan hijab, yang mana hal itu tidak mengganggu mereka di tempat

mereka. Beliau membiarkan mereka tetap berbaring, bahkan beliau

berada di antara mereka hingga mengajarkan kepada mereka apa yang

lebih utama bagr mereka dalam keadaan seperti itu, yaitu dzikir

sebagai ganti dari pelayan yang mereka minta. Hal ini termasuk

kategori menyampaikan sesuatu yang tidak diminta dengan

memberitahukan yang lebih penting daripada yang dimint4 yaitu

membekali diri untuk hari berbangkit dan bersabar terhadap kesulitan-

kesulitan duniawi serta menjauhkan diri dari tipu daya dunia.
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Ath-Thaibi berkata, "Hadits ini menunjukkan kedudukan

Ummul Muhninin (Aisyah) di sisi Nabi SAW di banding para isteri

beliau yang lain, karena Fathimah mengkhususkannya sebagai duta

untuk menyampaikan pesan darinya kepada ayahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan maksud Fathimah

bukan mengkhususkan Aisyah, karena yang tampak adalah Fathimah

kebetulan mencari ayahnya di rumah Aisyah namun tidak

menjumpainya. oleh kaena itu, dia pun menyampaikan keperluannya

kepada Aisyah. Seandainya hari tersebut merupakan gilingan yang

lain (selain Aisyah), tentu Fathimah akan mencari di rumah isteri

beliau yang mendapat bagian giliran dan menyampaikan hal serupa.

Sebelumnya telah disebutkan, pada sebagian jalur periwayatan hadits

ini disebutkan bahwa Ummu Salamah juga mengatakan hal itu kepada

Nabi SAW. Jadi, kemungkinannya ketika Fathimah tidak menjumpai

beliau di rumah Aisyah, dia menuju rumah ummu Salamah lalu

menyampaikan maksudnya seperti yang disampaikannya kepada

Aisyah. Mungkin juga penyebutan kedua isteri beliau ini karena para

isteri beliau terbagi menjadi dua kelompok. Jadi masing-masing telah

mewakili kelompoknYa.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa

membaca dzikir ini menjelang tidur, maka dia tidak akan mengalami

kelelahan, karena Fathimah mengeluhkan kelelahan akibat bekerja,

lalu Nabi SAW memberikan itu sebagai solusinya. Demikian yang

dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Mengenai pandangan ini, perlu

ditinjau lebih jauh, karena tidak ada redaksi atau riwayat hadits ini

yang mengindikasikan hilangnya kelelahan, tapi yang dipahami bahwa

orang yang senantiasa membaca dzlkir ini maka tidak akan merasa

terbebani oleh banyaknya pekerj aan walaupun melelatrkan.
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12. Memohon Perlindungan kepada AIIah dan Bacaan ketika
Hendak Tidur

tiy or-; &t t ht ,k :t J';:rLi w\t ,*, *y r
.tzz z 1r-t? /.'. o// ' '. t.- " -'.. a

.oJ-{- 4. yS c..rt5-9*^Jl, l}ti g-* ug c; a,r2*-b., J->l

6319. ;;^ Aisyah RA, bahwa apabila Rasulullah telah

menempati tempat tidumya, beliau meniupkan ke kedua tangan beliau

dan membacakan al mu'awwidzat,lalu mengusapkannya ke badannya.

Keterangan Hadits:

(Bab memohon perlindungan kepada Allah dan bacaan ketika

hendak tidur). Pada bab ini, imam Bukhari menyebutkan hadits

Aisyah tentang membaca al mu'awwidzat. Penjelasannya telah

dikemukakan pada pembahasan tentang pengobatan, dan di sana telah

saya jelaskan pula tentang perbedaan riwayat yang dituturkan oleh
para periwayat mengenai ini, yaitu bahwa beliau selalu

mengucapkannya atau karena ada keluhan. Selain itu, riwayat Aisyah
membuktikan akan kedua hal tersebut secara bersamaan, karena

disebutkan dalam riwayat Aqil dari Az-Ztthi, ,F *tl dt rsti rl ot

fi papabila beliau telah beranjak ke tempa tidurnya setiap malam).

Pada pembahasan tesebut, saya telah menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan al mu'awwidzaat adalah surah Al Ikhlaash, Al Falaq

dan An-Naas. kli dinyatakan dengan jelas dalam riwayat Aqil
tersebut, bahwa ini juga menetapkan salah satu dari beberapa

kemungkinan yang telah disebutkan di sana. Di samping itu, riwayat
tersebut menyebutkan tentang cara beliau mengusap badannya dengan

kedua tangannya.
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Tentang bacaan menjelang tidur, telah disebutkan dalam

sejumlah hadits shahih, di antaranya:

Hadits Abu Hurairah mengenai membaca ayat kursi. Hadits ini
telah dikemukakan pada pembahasan perwakilan dan lainnya. Hadits
Ibnu Mas'ud mengenai membaca dua ayat terakhir dari surah A1

Baqarah. Ini juga telah dikemukakan dalam pembahasan tentang

keutamaan Al Qur'an.

Hadits Farwah bin Naufah dari ayahnya, {b?nr }-l ulrlt
i,r;, g$ ,q+i.e ,* i, ,N F ,p qo2ir<st +-t u,g ?;y,ltg J\r'&)
)-3t U (Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Naufal, "Bacalah, 'Qul

yaa ayyuhal kaafiruun', di setiap malam, dan tidurlah setelah

mengakhirinya, karena sesungguhnya itu pembebasan dari syirik.").
Hadits ini diriwayatkan oleh ketiga penyusun kitab ls-^Sznan, Ibna
Hibban dan Al Hakim.

Hadits Al kbadh bin Sariyah, i;- F} *Xtt 4* nlt ttS

{ 41'u ? S ,',i& ,Sg-i ,i7 oi Sg ot;1:;fit (Nabi sAW membaca

al musabbihaat sebelum tidur, dan beliau bersabda tentang itu, "Ayat

yang lebih baik dari seribu ayat.")

Hadits Jabir yang diriwayatkan secara marfu', 'G;- e i6") i6
'!iq ,t-f Ft (Beliau tidak tidur kecuali setelah membaca alif laam

miim tanziil [As-Sajdah] dan Tabaarak [Al Mulk|). Hadits ini
diriwayakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad.

Hadits Syaddad bin Aus yang diriwayatkan secara marrtt', '0r 6
',F 'u'^L1ti" t<i, il' e{ il ar er;5 ',y'a:r? W 'r;r,b; *:U ;; u}l
t t. a- .-.,"4- q-? ir| *nJ (TidaHah seorang muslim menempati tempat

tidurnya tolu *e*baca suatu surah dari Al Qur'an, kecuali Atlah
mengirim seorang malaikat untuk menjaganya dari segala yang dapat
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menyakitinya sampai bangun). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad

dan At-Tirmidzi.

Kemudian tentang memohon perlindungan kepada Allah juga

telah diriwayatkan dalam sejumlah hadits, di antaranya:

Hadits Abu Shalih yang berasal dari seorang laki-laki, dari

bani Aslam secara marfu', ?"cr16r iirr g{J{itll ,'*;i'b'rr3'i
i;'!".bi-'l ,|P 6 (Jikn di sore hari engkau mengucapknn, "Aku

berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurnd dari
kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya", maka tidak ada sesudtu

pun yang dapat mendatangkan mudharat kepadanya). Ada yang

mengatakan bahwa riwayat ini berasal dari Abu Shalih, dari Abu
Hurairatr yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al
Hakim.

Hadits Abu Hurai rah, rSi.tli ,vl ti1tl;;i;- *j *p til, ;e ,oht os

,/r\i "q:t pt:tJ, tr ",tt'r1ili |J:#-bi 'r;;Z; (Rasulultlah sAW

menyuruh kami, apabila seseorang kami telah menempati tempat

tidurnya agar mengucapkan, *Ya Allah Tuhan semua langit dan

bumi.') Dalam redaksi lainnya disebutkan, ,l)\?l gt)V;Jt'*ri'#i
7 b *\Vt,uf it it{ot't4ti ,:,311i :A F 4rto,V f' l.o
fti tr'i,gti{:Jr ?'ut ,qf Va Allah, Pencipta semua langit dan

bumi, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan

segala sesuatu sekaligus Pemililotya. Afu bersalrsi bahwa tidak ada

sesembahan kecuali Engkau. Alil berlindung kepada-Mu dari
keburukan jiwaku dan dari kejahatan syetan yang terkutuk dan para
selatunya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Hadits Ali yang diriwayatkan secara marfu', |t-:ei'r{O.5
"i-i Ut ,,1 y'* ;2 or,ir$ *.qsi i-ft'l{;i'Iii ,ji'rlisi ,,;,1;

*q (Beliau mengucapkan ketika menjelang tidur, "Ya Allah,
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sesungguhnya alru berlindung dengan Wajah-Mu yang Mulia dan

kalimat-lralimat-Mu yang sempurna dari kejahatan segala sesuatu

yang Engkau pegang ubun-ubunnya.").Hadits ini diriwayatkan oleh

Abu Daud dan An-Nasa'i.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Aisyah mengandung sanggahan

terhadap orang yang melarang menggunakan permohonan

perlindungan dan ruqyah kecuali setelah terjadinya penyakit (bila
sakit)."

Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang pengobatan.

13. Bab

JL.€L| ,sji riy,,*') ;a\t * Ut JG :JGi;; ,4 ,r'; ryJr'^iv u s*i'ilt ,rt)l-.tg.tL.bt-;,'*4' gtt
,*'.ki'oI. : *i:)i'*),*'db:) "a:, :*u;, Jt,-

.,Hilt'!t+ y'* a WLu q:Lt( og q;rv

*.*.,,'; ,r*; Js:: i, * * t-1: ; kc,gt;.r, it Ug
oi, 1, i , I 4., . l.c.t 1 o. c . ., ). c., ., itc4-r, dlrr it t olp Gt f p ;f ,nl W 6e ,*;,L' l.

i. 9 a,. .1.o.t lo. c, c. z o

,V Ct * ej"-* ,fj? *,-., * )),,& r.t)U! I:r': .&:
*'*?"

6320. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Apabila seseorang di antara knlian beranjak ke tempat tidurnya,
maka dia hendalorya mengibaslcan tempat tidurnya dengan bagian
dalam lcainnya, lcarena sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang
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bersembunyi di dalamnya, kemudian mengucapkan,' Bismika rabbi

wadha'tu janbii wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamhaa wa in

arsaltahaa fahfazhhaa bimaa tahfazhu bihi ibaadakash shaalihiin
(dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, alat meletakkan dan

aku mengangkat lambunglat. Bila Engkau menahan ruhku, makn

rahmatilah dia, tapi bila Engl<au melepaslmnnya maka jagalah dia

dengan penjagaan yang dengannya Engkau menjaga para hamba-Mu

yang shalih)'."

Abu Dhamrah dan Ismail bin Zakaria meriwayatkan hadits

mutaba'ah dan Ubaidillah. Dan Yahya bin Sa'id serta Bisyr berkata:

Dari llbaidullah, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik dan Ibnu Ajlan dari Sa'id,

dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW.

Keteransan lladits:

(Bab). Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas,

yakni tanpa mencantumkan judul. Sedangkan sebagian periwayat

tidak mencatumkan kata bab. Seperti itu pula pendapat oleh Ibnu

Baththal dan yang mengikutinya. Yang benar adalah menyebutkan

kata "bab". Kesamaannya dengan judul sebelumnya adalah karena

mengandung dzikir menjelang tidur. Sedangkan yang tidak

mencatumkan "bab", maka hadits ini seperti pasal dari bab

sebelumnya karena pada hadits ini juga mengandung permohonan

perlindungan walaupun tidak ditunjukkan dengan lafazhnya.

6t1$ (Apabila beranjak). Kata ,sji disebutkan tanpa madd

Ganjang) pada huruf hamzah (,.s:T). Penjelasannya telah dikemukakan

sebelumnya.

,t )l tJrt&. i:,t ;'Jr11 (Makn ia hendalorya mengibaskan

tempat tidurnya dengan ujung kainnya), Demikian redaksi yang

disebutkan dalam mayoritas naskah periwayat. Dalam riwayat Abu
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Zaid Al Marwazi disebutkan,,yti. Sedangkan dalam iwayat Malik

yang akan dikemukakan pada pembatrasan tentang tauhid disebutkan,

F? fu)(Dengan uiung pakniannya). Demikian juga redaksi yang

terdapat dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur lainnya.

Malik berkata, "Jtj)i '1*S maksudnya adalah bagian yang

menyentuh tubuh."

Dalam riwayat Abdah bin Sulaiman yang berasal dari

Ubaidullah bin Umar yang diriwayatkan Muslim disebutkan, 'J-tli

L-l,rV 4}.i:4 91rj1zi;r:; (Maka dia hendalrnya membuka bagian

dalam lminnya, lalu mengibaskannya tempat tidurnya). Dalam riwayat

Yahya Al Qaththan disebutkan, L# (Maka dia hendalorya

menanggalkan).

Iyadh berkata, 'Yang dimaksud dengan 1r;fi ii*r'r dalam hadits

ini adalah ujung kain, sedangkan yang aimatsua dengan ,tj'li'tj;S
pada hadits tentang 'ain adalahbagran yang setelah tubuh."

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bahasa kiasan tentang

kemaluan, dan ada juga yang mengatakan pinggul. Sebagian uiama

menyebutkan bahwa secara zhahir beliau memerintahkan untuk

membasuh ujung pakaiannya. Pendapat pertama dalam hal ini adalah

pendapat yang benar.

Al Qurthubi berkata di dalam Al MuJhim, "Hikmah

mengibaskan kain telah disebutkan di dalam haditsnya. Sedangkan

tentang maksud dikhususkannya mengibas dengan bagian dalam kain
tidak tersirat di dalam hadits ini. Menurut saya, dalam hal itu
terkandung khasiat kesehatan, yaitu mencegah mendekatnya binatang-

binatang kecil yang berbisa. Hal ini ditegaskan oleh redaksi yang

terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, Jii t4 ,alil lOia
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hendalmya mengibaskannya tiga kali). Pengtlangan ini sama dengan

ruqyah."

Yang lain telatr mengemukakan hihnah ini, seperti yang

dinukil oleh Ibnu At-Tin, batrwa Ad-Dawudi mangisyaratkan batrwa

hikmatrnya adalah, karena kain itu tertutup oleh pakaian maka tidak

terkena kotoran. Seandainya dilakukan dengan menggunakan lengan

bajunya, maka tidak akan dilakukan dengan bagran pakaian yang

lentur, padahal Allah menyukai bila hamba-Nya melakukan suatu

amal dia melakukannya dengan baik.

Penulis An-Nihayah berkata, "Beliau memerintahkan dengan

menggunakan bagian dalam kain, bukan dengan bagian luamya,

karena orang yang mengenakan kain bisa mengambil kedua ujung

kain dengan tangan kanan dan kirinya, dimana ujung yang dipegang

oleh tangan kiri adalah bagian dalam kain yang mengenai tubuhnya,

sementara yang dipegang oleh tangannya ditempatkan di atas yang

lain. Jika sedang terburu-buru karena sesuatu, atau khawatir kainnya

akan melorot, maka dia bisa memegangnya dengan tangan kirinya dan

dapat menahan dengan tangan kanannya. Jika dia sedang berada di
tempat tidurnya lalu kainnya terlepas, maka dia bisa melepaskan

bagian luar kainnya dengan tangan kanannya, sementara bagran

dalamnya tetap menggantung, dengan begitu bisa dikibaskan."

Al Baidhawi berkata, "Beliau memerintahkan

mengibaskannya, karena orang yang hendak tidw biasanya

melepaskan kain bagian luarnya dengan tangan kanan, sementara

bagian dalamnya tetap menggantung. Oleh karena itu, dia
mengibaskan di tempat tidurnya."

Al Karmani mengisyaratkan bahwa hikmahnya adalah ketika

mengibaskan kairurya, maka tangannya tertutup oleh kain agar tidak
terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada tangannya.Itulah hikmah
pengibasan dengan ujung kain dan bukan dengan tangan. Jadi, tidak
lfiusus dengan bagran dalam kain.
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, ')b'^Ji, U e)U-:t'-Jri (Karena sesungguhnya dia tidak

mengetahui apa yang telah menempatinya). Maksudnya, apa yarrg

terjadi pada tempat tidurnya setelah itu. Hal ini seperti yang

disebutkan dalam riwayat Ibnu Ajlan yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi. Dalam riwayat Abdah disebutkan, gtj e'^A, $ Ayt;-1 afi$

(Karena ia tidak tahu siapa yang menempati tempat tidurnya).Ia juga

menambahkan pada riwayatnya, o-1;<t\ i+ e'#. j (Kemudran

hendalcnya dia berbaring pada sisi knnan tubuhnya). Dalam riwayat

Yahya Al Qaththan disebutkan, #.'r-r34.'n-i 1X"*udian dia

hendalorya berbantal dengan tangan kanannya). Sementara dalam

riwayat Abu Dhamrah dalam kitab Al Adab Al Mufrad disebutkan,

gtt ub'rfi.'^il; S fili ) ^1r1itr'n:,.!11Oo" 
dia hendalcnya menyebut

nama Allah, karena dia tidak mengetahui apa yang menempati tempat.

tidurnya sepeninggalnya). Maksudnya, apa yang menempati tempat

tidurnya ketika dia tidak ada.

Ath-Thaibi berkata, "Maksudnya, dia tidak tahu apa yang

terjadi pada tempat tidurnya setelah dia beranjak darinya, seperti debu,

kotoran atau binatang-binatang kecil yang berbisa."

^-iri u,) ,.*'c,rlj gl $Ju ,i:r;;; (Kemudian

mengucaplran, "Dengan menyebut nama-Mu, wahai TuhanlaL alar

meletalrlran lambungku dan dengan-Mu aku mengangkatnya). Dalam

riwayat Abdah disebutkan dalam bentuk perintah, yaitu: 'J-4'€

(Kemudian dia hendalorya mengucapkan). Sedangkan dalam riwayat

Yahya Al Qaththan disebutkan, lJJu,lJb' (Ya Attah, dengan

menyebut nama-Mu). Selain itu, dalam riwayat Abu Dhamrah

disebutkan, #'db3 dt'diq,i';il-'f (Kemudian mengucapkan,

"Maha Suci Engkau wahai Tuhanlat, alcu meletakJran lambunglat

[badanla{.")

!-
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'8,;i'O11Am Engkau menahan). Dalam riwayat yahya Al

Qaththan disebutkan dengan redaksi, 'c3.Jll blHi,i {Ya Attah, bita

Englrnu menahan). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Ajlan disebutkan

dengan redaksi, '4' '-t irf ;$i 1ra ,eUah, maka bila engkau

manahan). Selain itu, dalam riwayat Abdah disebutkan dengan

redaksi, 'c,:*:iLy o$ lUatraiika Englau menahan).

L1i6i;,'6 (Maka rahmatilah ia). Dalam riwayat Malik

disebutkan , tQ 'Jlr,r, (Maka ampunilahia). Demikian juga redaksi yang

terdapat dalam riwayat Ibnu Ajlan yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi.

Al Karmani berkata, "Menahan adalah ungkapan kiasan akan

kematian, sehingga 'rahmat' atau 'ampunan' sesuai dengannya.

Sedangkan melepaskan adalah ungkapan tentang berlanjutnya hidup,
sehingga'pemeliharaan' sesuai dengannya."

Ath-Thaibi berkata, "Hadits ini senada dengan firman Allatl
dalam surah Az-Ztmat ayat 42, qi'ib'F:\i j,n-?ri gUon

memegang jiwa [orangJ ketilra matinya).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada riwayat lain yang
mengungkapkannya dengan mati dan hidup, yaitu riwayat Abdullatr
bin Al Harits dari Ibnu Umar RA, ril ,,jt'jl p, {l; il' Sa pt'oi
Ll,*qt i W6 u,a,6rs utj e -dt ui'dJi,j:i-'i)i t;t*;;'i"i
4'P$ t&,|'o, ,tlyir,6 Wi (Bahwa Nabi SAW menyuruh seorang

Ialci-laki, apabila dia telah menempati tempat tidurnya agar
mengucapkan, "Ya Allah, EngkauJah yang menciptakan jiwaku dan

Englrau-lah yang mewafatkannya. Kematian dan hidupnya adalah
milik-Mu. Jika Engkau menghidupkannya [membiarkannya hidupJ
maka peliharalah ia, dan jika Englmu mematikannya maka ampunilah
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la). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai shahih oLeh

Ibnu Hibban.

frJ.tb)t'!::V g:git S 6. (Dengan penjagaan yang dengannya

Englmu menjaga para hamba-Mu yang shalih).

Dalam riwayat Ibnu Ajlan yang diriwayatkan At-Tirmidzi ada

redaksi tambahan yang tidak terdapat pada yang lainnya, yaitu: tils

,ri jLi;i *sui d ,;.tio.r'.iir il,Gii ;# u;;:",y(Dan ketika

bangun hl.endaklah mengucapknn, "segala puji hanya milik Allah
yang telah menyehatkan jasadlu dan mengembalikan ruhlu"). Dia
memberi isyarat kepada apa yang dijelaskan oleh Al Karmani. Saya

telah menukil perkataan Az-Zajjaj mengenai hal itu di bagian akhir
penjelasan hadits Al Bara' sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini mengandung adab yang
agung. Dia telah menyebutkan hikmah dalam hadits tersebut, yaitu
kemungkinan adanya binatang berbisa di tempat tidur sehingga bisa
membahayakannya."

Al Qurthubi berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan,
bahwa bila seseorang hendak tidur hendaknya membersihkan tempat
tidumya karena dikhawatirkan ada kotoran atau lainnya."

Ibnu Al Arabi berkata, "fni merupakan sikap hati-hati dan
tindakan pencegahan atau pengaplikasian perintatr hadits lainny4
yaitu: y ii rQ)$l(Il<atlah unta itu lalu bertawakknllah).-

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dda riwayat lain tentang bacaan

sebelum tidur dalam hadits Anas RA, r\1ot-s &3 {" ir' ,* }tltt
'i en I ';,'nKi ,ur;-r, uuki sr*1 ti";t i s)tt i,Mi :!6 y1; jt o:i
g:i lt (Bahwa apabila Nabi SAW telah beranjak ke tempat tidurnya,

beliau mengucapkan, "Alhamdulillaahil ladzii ath'amanaa wa
saqaanaa wa kafaanaa wa adwaanaa, fakam mimman laa kaafiya
lahu walaa mu'wiya lahu [segala puji bagi Allah yang telah memberi
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kami malran, memberi kami minum, menolak kejahatan terhadap kami

atau menutupi kami, dan memberi kami tempat. Berapa banyak orang

yang tidak Allah tolak kejahatan terhadapnya dan tidak memberi

mereka tempat tinggalJ. ') hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan

ketiga imam hadits.

Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang menyerupai ilu dari

hadits Ibnu Umar dengan tarnbahan, d.Wi ,t;fi:t ,J2jli t V ,t;{b
'd?t-it (Dan yang telah memberiku anugerah kepadaku dan

menambah, dan yang telah memberilru dan memperbanyak).

Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang berasal dari

Ali disebutk ^, ;t'nlhi ,^';Z; + iil-,t'& 'pi t \t .,l,., l' 
'J?3'ol

'.t* ut "&hi ,yrrti. i*i ui 6 ? b el$ ,*.ta? i ,"{jr ;t'n+1r\pt

,l-ijr *'.at ti '& ti'!:Jbi';a;- ti ,!:b iH r Pi ,ij:Jg nttlr
'{^r-:i.J,!5t;'' 

" (Bahwa Rasulullah SAW ketika menjelang tidurnya

mengucapkan, "Allaahumma innii a'uudzu biwajikal kariimi
walralimaatikat taamati min syarri maa anta aakhidzun

binaashiyatihi. Allaahuma anta taksyiful ma'tsam wal maghram.

Allaahumaa laa yuhzamu junduka walaa yukhlafu wa'duka walaa

yanfa'ul dzal jaddi minkal jaddu, subhaanaka wabihamdika [ya Allah,

sesungguhnya alu berlindung dengan wajah-Mu yang Mulia dan

lcalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari keburukan apa yang Engkau

pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, EngkauJah yang membebaskan

orang berdosa dan yang berutang. Ya Allah, bala tentaramu tidak

terknlahkan, janji-Mu tidak diingkari, dan tidaklah di sisi-Mu

lrekayaan itu bermanfaat bagi yang memilikinya [kecuali amal

shalihnyaJ. Maha Suci Engkau dan dengan segala puji-Mu|.")

Juga dalam riwayat Abu Daud.yang berasal dari Abu Al Azhar

Al Anmari disebutkan, 
'iJi t\1I'jjitj Pt * lO' ,sl"a 'n3r ot

,u1'L: t. &ii,E, ,J. 
'*t 

n4tsi 

'Ff ";at lt t' 
,P,'n'ateb;
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.-i!li e,rflt g $ri g.6l Ait (Bahwa menjelang tidur di malam

hari Nabi SAW mengucapknn, "Bismillaahi wadha'tu janbii.

Allaahummaghfir lii dzanbii, wa akhsi' syaithaanii, wdukka rihaanii,

waj'alnii fin nidaa'il a'laa [dengan menyebut nama Allah, alat

meletakknn lambunglat. Ya AUah, ampunilah dosaku, hinakanlah

syetanku, bebaskanlah gadaianla4 dan jadikanlah aku di dalam

seruan yang tinggil."). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan

At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi menilai hadits ini sebagai hadits hasa,n dari Abu

Sa'id yang diriwayatkan secara marrtt', 'j)iri ,g-i jl'StV;'J'6 U
u,k'oyt lii"i o* yt:t- '* ,#\+fr: ?#, dt $ ir air r .,,riir iirr

6fur ru( t:rb u€ b;:,po,f: s:tt u€ byt,F ),::'$ lnorongsiapa

yang ketilu beranjak ke tempat tidurnya mengucapkan,

"Astaghfirullaahal ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qaryuum wa

atuubu ilaih [Alu memohon ampun kepada Allah yang tidak ada

sesembahan kecuali Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus

mengurus makhluk-Nya, dan alcu bertaubat kepada-NyaJ," sebanyak

tiga knli, maka dosa-dosanya diampuni walaupun seperti buih lautan,

dan walaupun sebanyak jumlah pasir yang menggunduk, serta

s ebanyak j umlah hari-hari dunia).

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang berasal dari

hadits Hafshah disebutkan , --i'; t:l1r1$ o'6 *i * }n' .,t} ,]r'ttl
ix ;l;t4 q el",!i.rib e "n+bi,i'to""j {b'c;,s ;i,$ iu- * : @ot.o

Apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau menempatkan tangan

kanannya di bawah pipinya, kemudian mengucapkan, "Allahumma

qinii adzaabakn yauma tab'atsu ibaadaka [ya Allah, peliharalah alat

dari adzab-Mu pada hari Engkau bangkitkan para hamba-MuJ," tiga

kali)
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14. Doa di Tengah Malam

,jr-i *, *?', & i' J;r'oi ,:^t\t g;i;) 1o.
c.t t

c,

P

J:u' -i &. G gfur ,rl-:t A#k jar:\q d:) J,,.
,:^+ii $*'i ,:^)'.pG *i+; ,j'i-,l+li

. o .,

.'d t:v ;;l;-
6321. Dari Abu Hurairatr RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Tuhan kita Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi setiap
malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang
terakhir, seraya berfirman,'Siapa yang berdoa kepada-Ku malw Aht
akan mengabulkan-Nya, siapa yang memohon kepada-Ku maka Aku
akan memberinya, dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka

Alar akan mengampuninya'."

Keteransan Hadits:

(Bab doa di tengah malam). Maksudnya, keterangan tentang
keutamaan berdoa pada waktu tersebut dibanding waktu lainnya
hingga terbit fajar.

Ibnu Baththal berkata, "Itu adalah waktu mulia yang
dikhususkan Allah untuk turun, kemudian Dia berkenan mengabulkan
doa-doa para hamba-Nya, memberikan permintaan mereka dan
mengampuni dosa-dosa mereka. Itu adalatr waktu lengah, sunyi, lelap,
dan saat terlepas dari beban, apalagr bagi orang-orang pegunungan di
musim dingin. Begitu pula para pekerja berat di saat waktu malam
terasa begitu pendek. Orang yang mementingkan bangun malam untuk
bermunajat kepada Tuhannya dan khusyuk kepada-Nya dalam kondisi
seperti itu, menunjukkan ketulusan niat dan keseriusan keinginannya
terhadap apa yang ada di sisi Tuhannya. Karena itulah Allah
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mengingatkan para hamba-Nya agar berdoa pada waktu tersebut, yaitu

saat jiwa sedang terlepas dari beban-beban duniawi, sehingga sang

hamba merasakan kesungguhan dan keikhlasan terhadap Tuhannya."

tJ:: ,S;-" (Tuhan kita turun). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat An-Nasafi dan Al
Kasymihani disebutkan J;+.

a t tt

&jtlt c-JJ.l; p (Kettka tersisa sepertiga malam yang

terakhf). Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukfiari memberi judul

'tengah malam' sedangkan hadits yang dikemukakannya menyebutkan

'sepertiga malam', namun Imam Bukhari menyandarkannya kepada

redaksi ayat, yaitu firman Allah dalam surah A1 Muzzammil ayat 2-3,

4 "SJt 
,i ,t:":.trIi il j:U' I (Bangunlah [untuk shatatJ di malam

hari, kecuali sedikit [daripadanyaJ, [yaitu| seperduanya atau

latrangilah dari seperdua itu). Jadi, dia membuat judulnya dari dalil
Al Qur'an. Penyebutan 'setengah' menunjukkan penegasan untuk

memelihara waktu turunnya Allah sehingga waktu mustajab tidak

terlewatkan, dan saat itu sang hamba berada dalam kondisi tengah

menanti serta siap berjumpa dengan Allah."

Al Karmani berkata, "Redaksi haditsnya, Fill 
'c-ji 

"-;i";
(Ketilra tersisa sepertiga malam yang terakhir), dan itu terjadi di

bagian pertengahan yang kedua."

Menurut saya, Imam Bukfiari melakukan kebiasaannya, yaitu

mengisyaratkan riwayat yang menyebutkan kata 'setengah'. Riwayat

tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazid bin Harun, dari

Muhammad bin Umar, dan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah

dengan redaksi, i\i rlI' i# 'tl ;\i ;tsr',;:a:.$fur ,6.LJr 4int i'l-
(,4llah turun ke langit dunia pada pertengahan malam yang kedua,

sepertiga malam yang teralhir). Selain itu, hadits yang serupa

diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquhtni dalam pembatrasan tentang

mimpi dari riwayat Ubaidullah Al Umari, dari Sa'id Al Maqburi dan
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Abu Hurairah, dan dari jalur Habib bin Abi Tsabit, dari Al Agharr,

dari Abu Hurairah dengan redaksi, J;il' 'i* (Pada tengah malam)

tanpa keraguan. Insya Allah, akan saya kemukakan lafazh-lafazhnya

secara lengkap pada pembatrasan tentang tauhid.

Dia juga berkata, "Turun itu mustahil terjadi bagi Allah,

karena hakikatnya adalah bergerak dari arah yang tinggi ke aratr yang

lebih rendah. Sementara dalil-dalil yang pasti menunjukkan bahwa

Allah Maha Suci dari hal tersebut. Maka semestinya hal itu
ditakwilkan, bahwa maksudnya adalah turunnya malaikat rahmat atau

sepertinya, atau maknanya diserahkan kepada Allah dengan tetap

mensucikan-Nya."

Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam pembahasan

tentang shalat pada bab doa di dalam shalat di akhir malam, yaitu di

antara bab-bab tahajjud. Sisanya akan dipaparkan pada punbahasan

tentang tauhid.

15. Doa ketika Masuk Kamar Kecil (Kamar Mandi atau WC)

tst t: ye ?" J:"';:t ttr :Jv & ir e, #t i ,it',*
. rl;,qt ) *it s2'J. i';i jt d;,iC iaat'1;:'

6322. Dari Anas bin Malik RA, ia Uot.rn 'Apabila Nabi

SAW masuk kamar kecil (wc), beliau mengucapkm,'Allaahummaa

innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaaitsi' (ya Allah,

sesungguhnya aht berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan

syetan perempuan)'."
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Keterangan Hadits:

(Bab Doa ketika Masuk Kamar Kecil [Kamar Mandi atau
wcl).Maksudnya, doa ketika hendak memasuki kamar mandi. pada

bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas RA. penjelasannya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang thaharah, dan di sana juga
disebutkan orang yang meriwayatkannya dengan redaksi, ;:( :tr16t

,)-r'- (A.patila beliau hendak masuk).

16. Apa yang Diucapkan di pagi Hari?

:;t;1- ),\i'* ,,Ss *j ilL}it _* Ct * u.ri c. ):_r, e
'!>L;t j (r, ,'t-,; ef , ;iL ,Ul oluy'o ;: ul'"d)i
ry e'iu ,in,u ?ii ;rA :ri;'ri) ,LJbr, t1 lh)
'b Ju ri1 .i'I::o 6? s1 

'J';';i ,:,;i yt *rir' rtt
#'b i6'6y, -yzir ,!l U ott :)f- '^-st 1;; ';t:. ,#-

.byi'u'-G
6323. Dari Syaddad bin Aus, dari Nabi sAW, beliau bersabda,

"Sayyidul istighfar (istighfar yang paling utama) adalah
mengltcaplran, 'Allaahumma anta rabbii, Iaa ilaaha illa enta,
khalaqtanii wa ana abduka, wa ana alaa ahdika wa wa'dika
mastatha'tu, abuu'u laka bini'matika, wa. abuu'u laka bi dzanbii,

faghfir lii fainnahu laa yaghfirudz dzunuuba iila anta, a'uudzu bika
min syarri maa shana'tu $ta Allah, Engkau adalah ruhanku, tidak
ada sesembahan kecuali Engkau, Englcau-lah yang menciptakan aku
dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku
dengan-Mu semampulat. Aht mengalai nironat-Mu dan alat mengalad
dosaht, oleh karena itu, ampunilah alat, karena sesungguhnya tiada
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yang dapat mengampuni dosa lcecuali Engkau. Afu berlindung

kepada-Mu dari keburukan yang laryerbuat)'. Barangsiapa

mengucapkannya di sore hari lalu meninggal, makn dia masuk surga

-atau, 
"Ia termasuk ahli surga."- psn bila dia mengucapkannya di

pagi hari lalu meninggal maka seperti itu juga."

:JLe ?6't:i 
'rrri tit, *'t *L \t ;* pr ott :Jv a,l,-L *

.j, ;, i-ir ,Js y6 6'b;*,t tilt .r;it t';i';ii:t ll;',

6324. Dari Hudzaifatr, ia berkata, "Apabila Nabi SAW hendak

tidur, beliau mengucapkan,'Bismika allaahumma amuutu wa afutaa

ldengan menyebut nama-Mu ya Allah aku mati dan alru hidupf' . Darr

apabila bangun dari tidurnya beliau mengucapkan,'Alhamdu lillaahil
ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nu$ruur fsegala
puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah

mematikan kami, dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan)'."

' i tit {,: t ?" Jb'*:tt os :Jti & ii,r ,,r,\i sri *
:Jt-s'b;ii".t 6$ .g:r, t';l Ur-,u'"#)i ,iC Pt n it;.ki

):;At ib tatli t1'r;.6t?i s. ,s 3;,ii

6325.Dari Abu Dzar RA, ia berkata, "Apabila *"Ot SAW
telah beranjak ke tempat tidurnya pada malam hari, beliau

mengucapkan, 'Allahumma bismil<a amuutu wa afutaa b,a Ailah,

dengan menyebut nama-Mu alat mati dan alu hidup)'. Dan apabila

bangun beliau mengucapkan, 'Alhamdu lillaahil ladzii ahyaanaa

ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusryur (segala puji hanya milik

.'.,';At 
^Xf) 

GGi t1'r-; tit?i
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Altah yang telah menghidupkan knmi setelah mematilmn knmi, dan

hany a kep ada-Nya knmi dikembalikan)' ."

Keterangan Hadits:

(Bab Apa yang Diucapkan di Pagi Hari?). Pada bab ini, Imam

Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu: Pertama, hadits Syaddad bin

Aus, yang telah dikemukakan pada bab istighfar yang paling utama.

Kedua, hadits Hudzaifah, penjelasannya juga telah dikemukakan

setelah hadits yang pertama. Ketiga, hadits Abu Dzarr, yaitu dengan

lafazh yang sama dengan hadits Hudzailbh dari jalur yang sama,

karena hadits ini berasal dari jalur Abu Hamzah, yaitu As-Sukri, dari

Manshur Ibnu Al Mu'tamir, dari Rib'i bin Khirasy, dari Kharasyah

bin Al Hurr, dari Abu Dzarr. Sementara hadits Hudzaifah berasal dari

jalur Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i, darinya.

Tampaknya, Imam Bukhari memandang bahwa Rib'i

mengemukakannya dari dua jalur periwayatan, dan Muslim tidak

mengemukakan hadits Abu Dzar karena perbedaan iru. Sanad Abtt

Hamzah ini disepakati oleh Syaibah An-Nahwi yang diriwayatkan

oleh Al Isma'ili dan Abu Nu'aim di dalam kitahb Mustakhraj dari

jalurnya. Bagian ini yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni.

Ada beberapa hadits yang diriwayatkan berkenaan de,ngan doa

yang diucapkan di pagi hari, di antaranya:

Pertama, hadits Anas yang diriwayatkan secara marfu', ,)tt'i
T #t;t$it;t q?* .rtupi'ii,+i ,ilnli,'#-;b
Lij ,;thr 'u 6.)ltr 6l;i ,U?,t3'irl* t|ia)'oit Ul'rf if r lrr Ui arf

)41',H'^fur.,1tt'rjir;t f-- 16 l&arangsiapa yang di pagi hari

mengucapkan, "Allaahumma innii ashbahtu usyhiduka wa usyhidu

hamalata arsyika wa malaa'ikatikn wa jamii'i khalqika, annaka

antallaahu laa ilaaha illa anta, wa anna muhammadan abdukn wa

rasuululra [ya Allah, sesungguhnya di pagt hari ini alat bersal<si
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kepada-Mu, dan alat bersaksi kepada para pembawa Arsy-Mu, parct

malaikat-Mu dan semua makhluk-Mu, bahwa Engkau-lah Allah, tidak

ada sesembahan kecuali Engkau, dan bahwa Muhammad adalah

hamba-Mu dan utusan-MuJ," maka Allah membebaskan

seperempatnya dari neraka. Dan barangsiapa mengucapkannya dua

kali, maka Allah membebaskan setengahnya dari neraka). Hadits ini
diriwayatkan oleh ketiga imam hadits dan dinilai hasan oleh At-
Tirmidzi.

Kedua, hadits Abu Salam yang berasal da1:, seseorang-yang

pemah melayani Rasulullah SAW secara marfu', t|ls'eJl lil Jti dJ,

+-i" oi l' *1" &; os il ,rt"l Wi,e"l lv-)u,l ,,,; lu, t:*t ,#i
(Barangsiapa yang di pagi hari dan di sore hari mengucapkan,

"Radhiitu bilaahi rabban, wabil islaami diinan, wabimuhammadir

rasuulan [alat rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan

Muhammad sebagai rasulJ," melainkan Allah berhak untuk ridha

kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, darr sanad-tya

kuat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits

Tsauban dengan sanad yang lemah.

Ketiga, hadits Abdullah bin Ghannam Al Bayadhi yang

diriwayatkan secira marfil', \i #.b g.Vi 6'&bi |#-'t J'6 U
';J di w,f!.rr ui l:"Al$5 ,u 'Lv--? t '!:r4 .*t 'ry ',y ),r)
y\(Barangsiapa yang di pagi hari mengucapknn, "Allaahumma maa

ashbaha bii min ni'matin au bi abadin min khalqikafaminka wahdaka

laa syariika lak, falakal hamdu walakasy-syul*u [yo Allah,

kenilqnatan apa pun di pagi ini yang ada padalw atau pada salah

seorang dari hamba-Mu melainknn [nilcrnat itu] dari-Mu semata,

tidak ada selafiu bagi-Mu. Malca, bagi-Mu lah segala pujian dan rasa

syulcurJ," malca ia telah menunailmn syular harinyairz). Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud dan AnNasa'i, serta dinilai shahih oleh

Ibnu Hibban.
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Keempat,hadits Anas RA, J :'$6. P, * ht ,p Utl:C
,i:# ;- ; 6-:,;>i-i1 $y, c;,pi tl\,t*';ti 9,; ;tie1i G gt;*3 oi *a
f u,' * jl#tr,& GA d,'*1 i#r|u*t(Nabi sAW

bersabda kepada Fothimah, "Apa ydng menghalangimu untuk

mendengarkan apa yang aleu wasiatkan kepadamu, yaitu apabila

engkau di pagi hari dan apabila di sore hari agar engkau

mengucapkan, "Yaa hayyu yaa qawtum, birahmatika astaghiitsu,

ashlih lii sya'nii lcullahu, walaa takilnii ilaa nafsii tharfata aini

[wahai Dzat yang Maha Hidup, yang Maha Mengurusi segala

sesuatu, dengan rahmat-Mu alat memohon pertolongan. Perbaikilah

seluruh urusanlu dan janganlah Engkau serahkan diriku kepadaku

selralipun sekejap mata [tanpa mendapat pertolongan dari-MuJ.")

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Bazzar.

17. Doa di Dalam Shalat

',*.i" ifi ,:&?nr ur, *-Ut f oj * ,rf I l' * *
J)i Jr'i6 €* €, e; ;if ia:, *,*, t * \, .v
?;,),pv,uf yt '*'jt, #-.titB rab *dt,jt

- €11'r'-#t ui :t:t, *\\;!*'u
,1' *!/ i\,{t€j *,ti,f ,;>rtit i :* Jui

*t*P il' J:"'"?.^*?nt'dt f lie ,)f
6326. Dari Abdullatr bin Amr bin Al Ash, dari Abu Bakar

Ash-Shiddiq RA, batrwa dia berkata kepada Nabi SAW, "Ajarkanlah

kepadaku suatu doa yang aku baca di dalam shalatku." Beliau

bersabda, "Ucaplanlah,'Alaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman
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katsiiran walaa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta, faghfir lii
maghfiratan min indika, warhamnii, innaka antal ghafuurur rahiim

lsta Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku dengan banyak

kezhaliman, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau,

maka ampunilah dosalru dengan ampunan dari-Mu, dan rahmatilah

ak:u, sesungguhnya Engknu Maha Pengampun lagi Maha

Penyayangf'."

Amr bin Al Harits berkata: Dari Yazid, dari Abu Al Khair,

bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr, "Abu Bakar RA berkata

kepadaNabi SAW."

.,G!-it euii &Ae,i li !.,,4' -# ri) :u.G *
6327. Dari Aisyah, "Dan jangan kamu mengeraskan suaramu

dalam shalatmu dan janganlah pula merendahknnnya-" (Qs. Al Israa'

[17]: 110) diturunkan berkenaan dengan doa.

,at ;'$LJi :)L)r d J'-fi (? :Jv ^*ht',?t yt * r
}i,r Lt :g'/-.;tt'.r-'i *ht ;*'4t tiiw g>b ,t'lfli
-rr5 jt: i.L(#,)i;W;>'*:t d €Li u; rit; qfrt i
C* ir\i3,r1l**lt €,!.*k;cf qu6y.dilr
;'tt- i ,i-r', i!* rltL)'oi 

"6ft,hr 
vt aLi'oi W(

6328. Dari Abdullatr (Ibnu Mas'ud), dia berkatq "Dulu di

dalam shalat kami mengucapkan, 'Assalaamu alallaah, assalaamu

alaa fulaan (semoga keselamatan dan kesejahteraan dicurahkan

kepada Allah. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada Fulan). Lalu

zd

.rlli 17 ,lAl
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pada suatu hari Rasulullatr SAW bersabda kepada kami,

'sesungguhnya Allah adalah As-Salaam (Pemilik Keselamatan dan

Kesejahteraan), karena itu jika salah seorang dari lcalian duduk di

dalam shalatnya, maka hendaknya mengucapkan, " Attahilsyatu lillaah

... ash-shaalihiin lsegala pengagungan hanya milik Allah ... yang

shalih)". Bila ia mengucapkan itu, maka akan berlaht pada setiap

hamba Allah yang shalih, baik yang di langit maupun yang di bumi.

"Asyhdu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadan

abduhu wa rasuuluh [alru bersalci bahwa tidak ada sesembahan

kecuali Allah, dan aku bersalui bahwa Muhammad adalah hamba-

Nya dan utusan-NyaJ." Setelah itu dia boleh memilih doa yang

dikehendakinya'."

Keterangan Hadits:

(Bab doa di dalam shalat). Pada bab ini, Imam Bukhari

menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, J erl *
,f p);iiioi *,*:trp h' & d,Jtt'rfr,iia lrr 

'e:,t-i;lt

,p-b (Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq M, bahwa dia berkata kepada

Nabi SAII, "Ajarkanlah kepadalru doa yang aku baca di dalam

shalatlat.') Penjelasan tentang hadits ini telatr dikemukakan dalam

bab doa sebelum salam di bagian akhir pembatrasan tentang sifat

shalat, yaitu sebelum perrbahasan Jum'at.

rv4, jn?ttt k's:)).'a:b?s 6i S ;: Su guu Bakar M
berkata kepada Nabi SAVtt). Hadits ini disebutkan secara maushul

pada pembahasan tentang tauhid dari riwayat Abdullah bin Wahb dari

Amr bin Al Harits dengan redaksi, it l'.,t (; ;J$ f $lti lAanwa Abu

Balrar berkata, "Wahai Rasulullah.'). Saya telah memaparkan hal ini
pada penjelasannya.
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Ath-Thabari berkata, "Hadits Abu Bakar menudukkan

sanggahan terhadap pendapat orang yang menyatakan bahwa sebutan

iman tidak berhak disandang kecuali oleh orang yang tidak

mempunyai kesalahan dan dosa, karena Abu Bakar Ash-Shiddiq

adalah pemuka para ahli iman, diajarkan Nabi SAW untuk

mengucapkan, i;( lf ?iL' ;,J"\ t:r-J*f t_lit ,f Ut:a ,it
(Sesungguhnya alru telah menzhalimi diriht dengan banyak

kezhaliman, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau)."

Al Karmani berkata, "Doa ini termasuk al jawaami'

(jawaami'ul kalim adalah kalimat-kalimat singkat namun padat dan

sarat makna), karena mengandung pengakuan akan kekurangan yang

sangat mendalam dan permohonan anugerah nikmat yang sangat

luhur. Sebab kenikmatan dapat menutupi dan menghapus dosa-dosa,

sementara rahmat bisa mengantarkan kebaikan-kebaikan. Permohonan

pertama adalah permohonan agar dijauhkan dari neraka, sedangkan

permohonan kedua adalah permohonan agar dimasukkan ke dalam

surga. Itulah keberuntungan yang sangat besar."

Pelaiaran vang danat diambil:

Menurut Ibnu Abi Jamrah dalam hadits ini terdapat pelajaran

yang dapat dipetik:

1. Pensyariatan doa di dalam shalat.

2. Keutamaan doa tersebut dibanding lainnya.

3. Permohonan untuk diajari oleh orang yang lebih tinggi

derajatnya walaupun yang meminta itu telah mengetahui jenis

yang diminta itu, dikhususkannya doa di dalam shalat

berdasarkan sabda Nabi SAW , Sqti '$i i3 b *lt'ot<;- t; ',aVl

(Sedekat-delatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia

sedang sujud).
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4.

5.

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya

memandang orang yang lebih tinggi daripada dirinya dalam hal

ibadatr sehingga bisa mendorong keberhasilan dalam

beribadah.

Ajaran doa ini mengisyaratkan lebih diutamakannya urusan

akhirat daripada urusan dunia. Kemungkinan Nabi SAW

mematrami hal itu dari kondisi Abu Bakar yang memang lebih

mengutamakan urusan akhirat. Kemudian tentang redaksi,
-c :(Il-v!fu' '#;-l:t:Et & e$|Ab (Sesungguhnya aku

telah menzhalimi diriht dengan banyak kezhaliman dan tidak

ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau), maksudnya

adalatr tidak ada alasan bagiku untuk menyangkalnya. lni
menunjukkan kondisi seseorang yang membutuhkan sehingga

menyerupai kondisi orang yang memaksa untuk dikabulkan.

Hadits ini menunjukkan kerendahan jiwa dan pengakuan diri

terhadap kekurangan.

Kedua, hadits Aisyah mengenai firman Allah dalam surah Al
Israa' ayat 1 10, tilr '4Ai 1:, |!. 'L, '# lj (Dan jangan kamu

mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula

merendahkannya), Aisyah berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan

dengan doa." Penjelasannya telatr dikemukakan dalam tafsir surah Al
Israa'.

Ketiga, hadits Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud, tentang bacaan

tasyahhud. Penjelasan tentang hadits ini telatr dikemukakan di akhir

pembahasan tentang sifat shalat. Imam Bukhari mengambil judul dari

hadits-hadits ini. Hanya saja yang pertama merupakan nash tentang

apa yang diminta, yang kedua mengisyaratkan salah satu sifat orang

yang berdoa (yang meminta), yaitu tidak mengeraskan suara dan tidak

pula terlalu merendahkan suaranya, tapi cukup terdengar oleh dirinya

sendirinya dan tidak sampai tedengar oleh orang lain.

6.

I
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Doa juga disebut shalat, karena tidak ada shalat kecuali disertai

doa. hi merupakan penamarm bagian sesuatu dengan sebutan

keseluruhannya. Yang ketiga mengandung perintah untuk berdoa di

dalam tasyahhud, dan itu masih termasuk di dalam shalat. Yang

dimaksud dengan ats-tsanaa' adalah doa. Hadits ini telah disebutkan

dalam bab tasyahhud dengan redaksi, ia \i oo!$',y'tb;it (Kemudian

dia hendalotya memilih doa yang dikehendakinya).

Selain itu, ada perintah untuk berdoa di dalam sujud,

sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah secara marrtt', ot3-6'q:ijl
obl,t)r'U t:t'jl"ri 16 $: i:)b J3r 6"d"kat-dekatnya hamba dengan

Tuhannya adalah lrctil(n dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa).

Perintah berdoa ketika tasyahhud juga terdapat di dalam hadits Abu
Hurairah dan hadits Fadhalah bin lIbaid yang diriwayatkan oleh Abu
Daud dan At-Tirmidzi serta dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. Di dalam

hadits itu disebutkan bahwa beliau menyuruh seorang laki-laki,
apabila telah selesai tasyahhud agar memanjatkan pujian kepada Allah
dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bershalawat untuk

Nabi SAW, lalu berdoa sesukanya.

Kesimpulan dari riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi SAW
mengenai saat-saat beliau berdoa di dalam shalat ada enam, yaitu:

Pertama, setelah takbiratul ihram. Hal ini disebutkan hadits

Abu Hurairah yang terdapat di dalam kitab Ash-Shahihain, +6.?4i
'rSJ-b #J ,4. go Allah, jauhtrnnlah antara alat dan kesalahan-

kesalahanlat).

Kedua, saat i'tidal (bangun dari ruku') sebagaimana

disebutkan dalam hadits Ibnu Abi Aufa yang diriwayatkan Imam

Muslim, bahwa setelah Nabi mengucapkan, U.:F i, beliau

mengucapkan, ,rLir ,vsq tj6 *urg.*';hi ga Attah, sucitrantah

alat dengan es, embun dan air dingin).
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Ketiga, ketika ruku'. Disebutkan hadits Aisyah RA yang

menyebutk an, '!fii; E lilit' ,:)tu,b :91:jrlj yi') eikbi'ju- otl-

d.'JyiJit' (Di dalam rulat' dan suiud, Nabi SAW banyak

mengucapkan, "Maha Suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami dan

dengan segala puji-Mu ya Allah ampunilah alal") Hadits ini

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Keempat, ketika sujud. Pada saat ini beliau banyak berdoa dan

memerintahkan berdoa pada saat ini.

Kelima, saat di antara dua sujud, ,/.'#l'j.hi (Ya Allah

ampunilah aku).

Keenum, saat tasyahhud. Hal ini akan dijelaskan kemudian.

Selain itu, beliau juga berdoa di dalam qunut, saat membaca

ayat, yaitu apabila melewati ayat rahmat beliau memohon rahmat, dan.

bila melewati adzab beliau memohon perlindungan.

18. Doa setelah Shalat

?e -,'ilurii!,':t S^l;i t' ,i' J';, t- t}u ,i;-:-i ,Jj *
tK fr:rilGj ,qb K f-b:riu t':lri ,;5 :Ju .--5t .1Jlt,

i;f t;i ,JG .ltli s'.4)'d;i "ri d r-idf),uiia
Yi s)vr'),€*.,* oi'fua;3i5 os a o';ri ;u
lali r>Ak i! e o'rLa ret;r,rie o o\rr&'(, Ji.

to z ' c l/zl, ,c . ' c, / c ./.l;.e OJ;;J cl.,"Le Oyt^^:'.32
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;. ,e ;? * oiLJ'rt ittrt ? *';" il n' 
";b 

a)j
;.

ao , 1o. olt o o,l, c/ c"o/ t 'u-,i'* CP G.)'* { i lft * *;i irt;t .;}
,*?xr Ji 4t * ;;"; ,sj * *j'* .r*- itrr, .,t':'rlnt

*t
6329. Dari Abu Hurairah: Mereka (para sahabat) berkata,

"Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa

derajat dan kenikmatan yang berkesinambungan." Belilau bertanya,

"Apa maftsudnya?" Seorang sahabat menjawab, "Mereka shalat seperti

kami shalat, mereka befihad seperti kami berjihad, dan mereka

berinfak dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak

memiliki harta." Mendengar itu, beliau bersabda, "Maukah aku

sampailran kepada kalian suatu hal yang dengannya kalian bisa

menyusul orang-orang sebelum l<alian dan meninggalknn -orang-
orang yang datang setelah kalian serta tidak seorang pun yang dapat

memperoleh seperti yang l<nlian peroleh kecuali orang yang

melahtkan hal yang sama? Bertasbihlah setiap kali selesai shalat

kalian sepuluh knli, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh

knli;'

Ubaidullah bin Umar juga meriwayatkan dari Sumayy. Ibnu

Ajlan meriwayatkan dari Sumayy dan Raja' bin Haiwah. Jarir

meriwayatkan dari Abdul Azizbin Rufai', dari Abu Shalih, dari Abu

Ad-Darda'. Diriwayatkan pula oleh Suhail dari ayahnya, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW.

,rj I {:C Jti:}r.:t',5 ilv*;.il,;,r J; )T *
fi;,'F it ei'rt os *t #?" ,)* ht J'yrLi,oei-
';ti-ir t:ilt t'^) ,li U;'t it-rhr vt a)t,\ :rL til
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\j;daa,;,;;r)'*Lia.e;, pi ,1* ;i lr *
.'&it'4- iSu r rLz 7 *'Su'r !^ir,.* "'-st tt'&

6330. ,* **r* *"rrrAl Mughirah bin Syu'bah, dia

berkata, "Al Mughirah pernah mengirim surat kepada Abu SuSan

(yang isinya): Bahwa setiap kali Rasulullatr SAW selesai shalat

setelah salam, beliau mengucapkan,'Laa ilaaha illallaah wahdah, laa

syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa htlli syai'in
qadiir. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa inu'thiya limaa

mana'ta, walaa yata'u dzal jaddi minkal jadd (tiada sesembahan

kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan

pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada

yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang

mampu memberi apa yang Engkau halangi [tahan], dan tidaklah di
sisi-Mu kekayaan itu dapat bermanfaat bagi pemililcnya)'."

Syu'bah berkata: Dari Manshur, dia berkata, "Aku mendengar

Al Musayyab."

Keteranqan Hadits:

(Bab doa setelah shalat). Maksudnya, doa setelah shalat

fardhu. Pada judul ini terkandung sanggahan terhadap orang yang

menyatakan bahwa berdoa setelah shalat tidak disyariatkan

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin

Al Harits, dari Aisyah ne, il '*-) el, q'}:{tl i' 4* olt oC

l;)i:, J\i)ti Lj *iq,ii^Llr 'or3ifu,ui'&i)i,,;ts ri
(Apabila Nabi SAIIr selesai salam, beliau tidak berdiam kecuali

sekadar mengucapkan, "Allaahumma antas-salaam waminkns

salaam, tabaaraha yaa dzal jalaali wal ilcraam [ya Allah, Engkau-lah

pemilik keselamatan dan kesejahteraan, dan dari-Mu-lah keselamatan

ii

{

t
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dan kesejahteraan, Maha Suci Englmu wahai Tuhan yang memiliki

keagungan dan kemuliaanJ )."

Jawabannya, yang dimaksud dengan penafian tersebut adalah

beliau tidak lama duduk dengan posisi seperti sebelum salam kecuali

sekadar mengucapkan dzikir tersebut, karena diriwayatkan bahwa, ,16

^;t;-,,i J'Et k \ (Apabita selesai shalat beliau berbalik

menghadap kepada para sahabat beliau). Dengan demikian, riwayat

tentang doa setelah shalat dipahami bahwa beliau mengucapkannya

setelah menghadapkan wajah kepada para sahabat (berbalik ke

belakang menghadap kepada para mahnum).

Ibnul Qayyim dalam kitab Al Hadyu An-Nabawiberkata, "Doa

setelah salam seusai shalat dengan menghadap ke arah kiblat, baik

oleh imam, makmum, maupun yang shalat sendirian tidak berasal dari

petunjuk Nabi SAW, dan tidak ada riwayat yang shahift maupun yang

hasan dari beliau tentang hal itu. Sebagian mereka mengkhususkan itu

pada shalat Subuh dan Ashar, namun Nabi SAW tidak pemah

melakukarurya, tidak pula para khalifah setelah beliau. Selain itu,

beliau juga tidak menunjukkan itu kepada umatnya. Itu hanyalah

istihsan menurut orang yang menganggapnya sebagai ganti Sunnah."

Lebih jauh ia berkata, "IJmumnya, doa-doa yang terkait

dengan shalat dilakukan di dalam shalat dan diperintahkan untuk

dilakukan di dalamnya. hilah yang layak bagi orang yang sedang

shalat, karena saat itu dia sedang menghadap kepada Tuhannya dan

bermunajat kepada-Nya. Bila telah salam, maka terputuslah

munajatnya dan selesai pula kedekatannya. Bagaimana bisa ia
meninggalkan permohonannya ketika ia sedang bermunajat dan

kedekatan dengan-Nya sementara ia sedang menghadap kepada

Tuhan-Nya" lalu dia memohon lagi setelah selesai dari itu?"

Selanjutnya dia berkata,'T'[amun riwayat-riwayat tentang

dzikir setelah shalat fardhu dianjurkan bagi yang melakukannya agar

bershalawat untuk Nabi SAW setelah selesai shalat dan berdoa
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semaunya. Jadi, doanya itu dilakukan setelalr ibadah kedua, yaitu saat

berdzikir, bukan karena setelah shalat fardhu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim Ibnu Al Qayytm tentang

penafian mutlak itu tidak bisa diterima, karena diriwayatkan dari

Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, Lj
'!fii )fr,'b &1'AJi,lv oir>t',y ii'7si, ,a+t'i0 jt;a
lj,r1+ c;.Jj (Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya alat

mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalknn setiap kali selesai

shalat untuk mengucapkan, "Alaahumma a'innii alaa dzilcrika wa

syulcrika wa husni ibaadatika [ya Allah, tolonglah alat untuk selalu

berdzikir kepada-Mu, bersytlatr kepada-Mu dan beribadah kepada-

Mu dengan baikJ. ') Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-

Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Hadits Abu Bakrah menyebutk ^, frti f'U ilr\Vf ,4e;
,t a F ;.t qri4 *, *vhtt eUt o'e ,.$ ?tb') (, ttaahumma

inni a'uudzu bika minal latfi wal faqri wa adzaabil qabr [ya Allah,

sesungguhnya alru berlindung kepada'Mu dari kekufuran, kefakiran

dan adzab lcuburJ. Nabi SAW biasa berdoa dengannya setiap selesai

shalat). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan An-

Nasa'i, serta dinilai shahih oleh Al Hakim.

Hadits Sa'ad yang akan dikemukakan dalam bab memohon

perlindungan kepada Allah dari kikir, pada sebagian jalur

periwayatannya disebutkan hal yang dimaksudkan. Hadits Zaid bin

Arqam, sr"di ,ifu F ii e i\ *i * iu, * it J?:)'d'^;

:rt ,g'"t:t Q4lat mendengar Rasulullah SAl4/ berdoa pada setiap

selesai shalat, "Allaahumma rabbanaa wa rabba kulli syai'in [ya
Allah ya Tuhan knmi, Tuhan segala sesuatul.") Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadits Shuhaib yang

diriwayatkan secara marfu', d.'*lftiri'lfrilr U Jiet ti1 S7- oS
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,--) (Apabila telah selesai dari shalat beliau mengucaplmn,

"Allaahumma ashlih lii diinii [ya Allah perbaikilah untuklat

agamahtJ. ') Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban.

Bila ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan !.':
,ii JS adalah menjelang berakhirnya shalat, yaitu tasyahhud, maka

kami berpendapat bahwa ada riwayat yang menyebutkan perintah

berdzikir setelah shalat, dan disepakati bahwa maksudnya adalah

setelah salam. Demikian juga yang ini, kecuali ada riwayat pasti yang

menyelisihinya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Umamah,

o6.jii;jlr 9rj-ar ;:t:t -b'ti y, 
"t* 

:ts r'6:"i ,otsLi ,!, l?,tti,E
(Rasulullah ditanya, "lYahai Rasulullah, doa apa yang paling

didengar [oleh AllahJ?" Beliau menjawab, "Di tengah malam yang

teralrhir dan s etelah s halat-shalat fardhu. " )
At-Tirmidzi berkatq "Hadits ini hasan."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Ash-

Shadiq, dia berkata, W lJi1ir'fr. obltt'e #( {.idt A.'roltlr

Ntlt ,rV ai.isir (Doa setelah shalatfardhu lebih utama daripada doa

setelah shalat nafilah seperti keutamaan shalat fardhu daripada

shalat nafilah).

Banyak kalangan ulama Hanbali yang kami temui memahami

bahwa maksud Ibnul Qayyim adalah penafian doa setelah shalat

secara mutlak, padahal maksudnya bukan begitu. Kesimpulannya, dia

menafikannya dengan syarat orang yang shalat masih menghadap ke

arah kiblat dan membaca doa setelah salam. Sedangkan bila

mengalihkan arah wajahnya atau mendahului dzikir yang disyariatkan

maka menurutry4 tidak terlarang untuk berdoa pada saat itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah

RA tentang bertasbih setelatr shalat dan hadits Al Mughirah mengenai
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ucapan, 'i,'\f,1'o:tltXitr rt it r. mu* Bukhari telatr mencantumkan

judul bab "Dzikir setelah Tasyahhud" di akhir pembahasan tentang

shalat, di dalamnya dia mencantumkan kedua hadits ini.

Kesesuaiarurya dengan judul tersebut adalah, bahwa dzikir telah

mencukupi apa yang dapat mencukupi orang yang berdoa bila dia

tidak sempat memohon (berdoa), seperti yang disebutkan di dalam

hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan secara marftt', 'F :,l6itt Sfi

$1LJt s+bl \i'Jb-!i'^!$bi ,ld-l ,f 
"Fl{t* 

ltuan berfirman,

"Barangsiapa yang disibukkan dengan berdzikir kepada-Ku sehingga

tidak sempat memohon kepada-Ku, mafta Aku berikan kepadanya

yang paling utama yang Alcu beriknn kepada orang-orang yang

memohon.") Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan

sanad yang lemah.

Sementara itu ada hadits Abu Sa'id dengan redaksi, 'ttjJ:,;

\iiJ'F qt'>i'o-,?, (Barangsiapa yang disibukkan dengan Al

Qur'an dan berdzikir kepada-Ku sehingga tidak sempat memolton

kepada-Ku). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai

hasan olehnya.

';L o-j irr '4i i-;;.ti (Ubaidullah bin (Jmar juga

meriwayatkannya). Dia adalah Al Umari.

'#'6i (Dari Sumay). Maksudnya, di dalam sanad dan asal

haditsnya, bukan jumlah tersebut. Saya telatr menjabarkannya ketika

menjelaskan bahwa Warqa' menyelisihi yang lain pada redaksi, t'F

(Sepuluh kati), danbahwa semuanya menyebutkan redaksi, '#fi', tlii
(Tiga puluh tiga), sefia di antara mereka ada yang menyebutkan

jumlah dari kadar tersebut.

Tentang dzikir yang sepuluh kali itu disebutkan dalam hadits

Abdullatr bin Amr dan jama'ah, dan hadits Ubaidullatr bin Amr yang

telah dikemukakan di sana diriwayatkan secara maushul.
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Al Karmani menganggapnya gharib, dia berkata, "Karena di

sana disebutkan dengan lafazh'derajat', maka disifati dengan 'tinggi',
dan dengan adanya tambahan amalan yang berupa puasa, haji serta

umrah maka ditambahkan pula jumlah dzikirnya." Maksudnya, karena

pada riwayat ini tidak menyebutkan hal-hal tersebut, maka jumlah

dzikirnya juga kurang dari itu. Kemudian dia berkata, "Karena

pengertian jumlah tidak menjadi patokan."

Kedua jawaban ini perlu dikomentari. Yang pertama, sumber

kedua hadits itu sama, yaitu dari riwayat Sumay, dari Abu Shalih, dari

Abu Hurairah. Hanya saja para periwayat yang meriwayatkan darinya

berbeda-beda dalam menyebutkan jumlah tersebut, ada yang lebih dan

ada yang kurang dari itu. Jika memungkinkan dipadukan maka

selayaknya dipadukan, namun jika tidak maka dilakukan tarjih
(menguatkan salah satunya). Jika ternyata sama, maka yang ada

tambahan (yang menyebutkan lebih) lebih diutamakan. Saya kira
sebab asumsi itu (bilangan atau jumlah itu) bermula dari riwayat Ibnu

Ajlan, yaitu: ;;tp.*i L,* r>b ,y i:t e oiue;t tti:Fi-: o:i#-
(Mereka bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap selesai shalat

sebanyak tiga puluh tiga kali). Di mana sebagian mereka memahami

bahwa maksud jumlah tersebut adalatr dibagi dengan ketiga dzikir itu,

sehingga haditsnya diriwayatkan dengan lafazh "sebelas kali",
sementara yang lain membuang bilangan pecahannya, sehingga

mengatakan "sepuluh kali".

Yang kedua bertolak dari yang pertama, bahwa terjadinya

perbedaan redaksi sedemikian adalah hal yang wajar bila memang

sumber haditsnya berbeda, tapi bila ternyata sumbernya sama, berarti

itu dari para periwayatnya. Jika memungkinkan, maka dipadukan, jika
tidak maka dilakukan tarjih.

?* i. ,E|j ,f t on b U.l'o,ttj (Diriwayatkan juga oleh

Ibnu Ajlan'aori Sumay dan Raja' bin Haiwah). Hadits ini
diriwayatkan secara maushul oleh Imam Muslim, dia menyebutkan,
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o\rrb i\ f i:J[r A:t; *A:te (eutarbah menceritakan kepada kami,

Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan). Selanjutnya dia

menyebutkannya dengan redaksinya yang mendekati riwayat

Ubaidullah bin Amr. Keduanya sama-sama berasal dari Sumay, dari

Abu Shalih, dan di bagran akhirnya disebutkan, .u;Li:rri :it'J.* il' jd

i'";:j ,fj c Cv e) .f $-'rej* ,.:P'i.,vj (Ibnu Ajtan berkata,

"Lalu Alat menceritakan kepada Raja' bin Haiwah, dan dia juga

menceritakannya seperti itu kepadaku dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah).

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini secara maushul dari
jalur Haiwah bin Syuraih, dari Muhammad bin Ajlan, dari Raja' bin

Haiwah dan Sumay, kedlanya meriwayatkg d*i Atu Shalih, di

dalamnya disebutkan, LSl{i if;;-;r,:,i-}>ts W ila y ;i lt o1ll::i
'*.*i Li$1 u:\ikt ,:#j (Kalian bertasbih kepada Allah setiap

selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid kepada-Nya

sebanyak tiga puluh tiga lali dan bertakbir kepada-Nya sebanyak tiga

puluh empat kali).

Sedangkan di dalam kitab Al Ausath, dia berkata, "Hanya Ibnu

Ajlan yang meriwayatkannya dari Raja'."
,.6 .. 1" . 7.

*ti:\"tJr e. )i"* l.r, *,it *3 i i-1, * * ;-r ^::::
(Diriwayatkan juga oleh Jarir dari Abdul Aziz bin R"/iri', dari Abu

Shalih, dari Abu Ad-Darda). Hadits ini diriwayatkan secara maushul

oleh Abu Ya'la dalam Musnad-rrya dan Al Isma'ili darinya, dari Abu

Khaitsamah, dari Jarir. An-Nasa'i juga meriwayatkannya secara

maushul dari hadits Jarir, di dalamnya disebutkan sebagaimana yang

terdapat dalam riwayat Ibnu Ajlan, yaitu takbir tiga puluh empat kali.

Kemudian tentang mendengamya Abu Shalih dari Abu Ad-Darda'

perlu diteliti lebih jauh, karena An-Nasa'i menjelaskan batrwa adanya

perbedaan riwayat yang berpangkal pada Abdul Aziz bin Rufai', dia
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meriwayatkannya dari Ats-Tsauri darinya, dari Abu Umar Adh-

Dhabbi, dari Abu Darda'.

Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Syarik dari Abdul Aziz

bin Rufai', dari Abu Umar, nalnun dia menambahkan "Ummu Ad-

Darda"' di antara Abu Ad-Darda' dan Abu Umar. Selain itu, hadits ini

diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Riwayat Syarik tidak sama dengan ini

karena adanya tambahan tersebut, karena An-Nasa'i meriwayatkannya

dari Syu'bah dari Al Hakam, dari Abu Umar, dari Abu Ad-Darda',

dan dari riwayat Zaidbin Abu Unaisah, dari Al Hakam, namun dia

menyebutkar, "{Jdt'# ,* (Dari (Jmar Adh-Dhabbi). Jika nama Abu

Umar itu adalah lJmar, maka kedua riwayat itu sama. Namun Ad-

Daraquthni menyatakan bahwa namanya tidak diketahui. Tampaknya,

itu muncul dari kesalahan penulisan dari periwayat.

i;* €ri'* yj *WAtt't (Diriwayatknn iuga oleh Suhail

dari ayahnya, dari Abu Hurairah). Iman Muslim meriwayatkannya

secara maushul dari Rauh bin Al Qasim, dari Suhail, lalu dia

menyebutkan haditsnya secara panjang lebar, dan di dalamnya

disebutkan , ,"54)is .',r}.roi W ila ,F ';:t ot:A:i ,ti:i-<ft o'rt?
t'#i"ot-J * uf., ,a:;s ,soyli:;e ,s:i-tsi:ps a:bt (Katian

bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap selesai shalat sebanyak tiga

puluh tiga kati. Suhail berkata, "Sebelas, sebelas, sebelas, itu

semuanya adalah tiga puluh tiga.") selain itu, An-Nasa'i

meriwayatkan dari Al-Laits, dari Ajlan, dari Suhail dgngp sanad.ini

tanpa disertai kisah. Pada redaksi lainnya disebutkan, ..[J 'd" JE i;
lf if I ,'J:to;t ,i:,t;;s'i;,i$ t;tsi'z;4',*.xt,irlil#',#t w ll;.
tJ-$, i u* ,yqt tG sri- ,ri 4;--;b 1 ,iGifu (Barangsiapa yans

setiap selesai shalat mengucapftan tiga puluh tiga takbir, tiga puluh

tiga tasbih, tiga puluh tiga tahmid, dan mengucaplan, "Laa ilaaha

illallaahu wahdah, laa syariika lah [tidak ada sesembahan kecuali

Altah semata, tidak ada sehfiu bagi-NyaJ, yaloi disempurnaknn
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menj adi s eratus, makn kes alahan-kes alahanny a diampuni). An-Nasa' i
juga meriwayatkan dari jalur lairurya, dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan,

dari Suhail, dari Atha' bin Yazid, dari salah seorang sahabat, dan dari

jalur Zaid bin Abi Unaisah, dari Suhail, dari Abu Ubaid, dari Atha'

bin Yazid, dari Abu Hurairah.

Ini adalah perbedaan yang sangat mencolok pada Suhail. Yang

bisa dijadikan pegangan dalam hal ini adalah riwayat Sumay yang

berasal dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Riwayat Ubaid yang

berasal dari Ahta' bin Yazid, dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh

Malik di dalam kitab Al Muwaththa', nuunun trdak marfu'. Imam

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Khalid bin Abdillah dan

Isma'il bin Zakaria, keduanya meriwayatkan dari Suhail dari Abu

Ubaid maula Sulaiman bin Abdil Malik. Selanjutnya adalah hadits Al
Mughirah.

,>t* y it q) (Setian kali selesai shalat). Dalam riwayat Al

Hamawi dan Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, i'r'-" * ,*
(selesai shalatnya).

, 6, t?. t o ' ' ''Ut't>;4--) :1,6 ylaj; ,f 235 )rlj (Dan Syu'bah berkata:

Dari Uonrlrur, ia U"r*ir, O* mendengar Al Musayyab.")

Maksudnya adalah Ibnu Rafi' dengan sanad tersebut. Hadits ini

diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad dari Muhammad bin Ja'far,

bahwa Syu'bah menceritakannya kepada kami, *bt,J2 i, i:;:t"ot

aJU;"t' 1 'o:ri) li'r rt a-it r 
' 

j6 'P tt\itr P) (Bahwa apabila

Rasulullah SAW telah salam, beliau mengucapkan, "Laa ilaaha

illallaah wahdah, laa syariika lah [tiada sesembahan kecuali Allah

semata, tiada selcutu bagi-Nyal . ")

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits ini menganjurkan untuk

berdzikir setelah shalat, dan batrwa itu bisa menyamai menginfakkan

harta dalam rangka menaati Allah, berdasarkan sabda Nabi SAW,
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'& u y.of t:n (Yang dengannya kalian bisa menyusul orang yang

sebelum knlian)."

Al Auza'i pernah ditanya, "Apakah berdzikir setelah shalat

lebih utama ataukah membaca Al Qur'an?" Ia menjawab, "Tidak ada

yang menyamai Al Qur'an, namun tunfunan para salaf adalah

berdzikir."

Hadits-hadits itu juga menunjukkan bahwa dzikir tersebut

diucapkan setelah shalat fardhu dan tidak ditangguhkan hingga shalat

rawatib.

19. Firman Allah, W ,kt"DAn mendoalah untuk mereka." (Qs.

At-Taubah [9]: 103) Dan Orang yang Mengkhususkan Doa untuk
Saudaranya tanpa Menyertakan Dirinya

/ o-t,

-rl 
J-.rJ

(-> ;* t;tiC
rii' +,

Abu Musa berkata, 'Nabi SAW pemah berdoa, 'Ya Allah,

ampunilah Ubaid Abu 'Amir. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin

Qais'."

,;; I ,sG:t

'jbt'd)i ,..G

'it'";li,&r*?"
t.21

.4-r)
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,:i'rrc |'gst'.:w 61 .y G!, \'; ,it S'-, t1. :7'i;)r'u 
"tr:t::;t frt: rri'ri rfii 15 -a yi fr y.ta rG'*:ti

)-',ji J )r-3 *.G,'r:t";*\t * yt J'ir|sw
)s .r{'r'ft ) W c f;,";i :Jw .11,*Jl # uI? :fjs w'1"2'ri

.'!ri'rf :Jts ret;i, W t1n,|t yf ,"hr [;', n |y;
633I.Dari Yazid Orn OO, Ubaid maulasut"rnufr, Salamah bin

Al Akwa' menceritakan kepada kami, dia berkata, "Kami berangkat

bersama Nabi SAW menuju Khaibar, lalu seorang laki-laki diantara

orang-orang itu berkata, 'Wahai Amir, jika engkau berkenan,

perdengarkan kepada kami syair-syairmu'. Maka ia pun memacu

semangat mereka dengan mengingatkan (bersenandung), 'Demi Allah,

seandainya bukan karena Allah, tentulah kami tidak akan mendapat

petunjuk'. Ia juga menyebutkan syair lairurya selain ini tapi aku tidak

hafal. Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Siapa yang

bersenandung ini?' Mereka menjawab, 'Amir bin Al Akwa'.' Beliau

bersabda, 'Semoga Allah merahmatinya'. Labt seorang laki-laki dari

mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, knlau englcau berkenan

memberikannya kepada knmi'. Setelah beliau membariskan orang-

orang, mereka langsung bertempur. Saat itu Amir terkena oleh

pedangnya sendiri hingga tewas. Sore harinya mereka menyalakan

banyak api, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Api apa ini, untuk apa

kalian menyalakannya?' Mereka menjawab,'Untuk (memasak)

keledai peliharaan'. Beliau bersabda lagi, 'Tumpahkan isinya dan

pecahkan (bejananya)'. Kemudian seorang lelaki berkata, 'Wahai

Rasulullah, apa tidak sebaiknya kami menumpahkan isinya lalu

mencuci (bejana)nya?' Beliau menjawab, 'Begitu juga boleh'."

L
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i.4t us :tTi-. ht *>, j'ri sj 4ri)*,,'; i t;i,f
.g>ti ,ti JL'J:"'&i)i ,iG '*'-,, ,y;;A $ *i {. ?" 'u

. j'ri oj )t ,u'k ,A; ,ig ,oj ;tiu

6332. Dari Amr bin Murrah, (ia berkata:) Aku mendengar Ibnu

Abi Aufa RA (berkata), "Apabila ada seseorang datang membawakan

sedekah (zakat) kepada Nabi SAW, beliau mengucapkan,'Ya Allah,

berkahilah keluarga Fulan'. Lalu ayahku mendatangi beliau

(membawakan sedekah), kemudian beliau mengucapkan,' Ya Allah,

berkahilah keluarga Abu Ada'."

,*?rt J-* lnt J'y, ;.'JL, ,Jv trrf 'q- ,iG ;7
,;J :-t:l&f;ts 

","ei 
;')- a;:Ar 4 ,r *";,ti ,p,:

.pir j LJf ) JL,, ;\,*t S';:, t,'J --u,t^trt'^;At

iJ:;;,,5G .t*- (;ri ii;trj'^* iA;,ig €)e ,glti
.a
tP

Fj *a?,t *Ut'qfp ,rii?:u q5$ -o'y'u'#
.q,--..*\i..p-ir ',y6;,b'a*f 6 irr, ,;xr s';:r(-,'&"

w),oL\ G:ri

6333. Dari Qais, dia berkata: Aku mendengar l*ir, aiu

berkata, "Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Maukah engkau

menentramkanku dari perkara Dzul Khalashah?' 
-yaitu 

sebuah tugu

yang biasa mereka sembah, yaitu yang disebut Ka'bah Yaman- Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang

tidak dapat tenang di atas kuda. Beliau kemudian menekan dadaku

sambil mengucapkan,'Ya Allah, teguhknnlah dia dan jadikanlah dia
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orang yang menunjuklmn kepada kebaiknn dan mendapat petunjuk

untuk dirinya sendiri'. Maka aku pun berangkat bersama lima puluh

orang dari suku Ahmas dari kaumku 
-atau 

mungkin Sufyan berkata,

"Maka aku pun berangkat bersama sekelompok orang dari

fuagry1fts."- Lalu aku mendatanginya kemudian membakarnya.

Setelah itu aku menemui Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

demi Allah aku tidak datang kepadamu kecuali setelah

meninggalkannya dalam keadaan seperti unta yang dipenuhi koreng'.

Maka Nabi SAW memohonkan keberkahan untuk suku Ahmas dan

pasukan berkudanya."

*\tt !-;4*if Ud :Jvt;i'e iui;tl;f
q i-s'trt:.j ,i-$3 tit;'g( ,A; ,ie .'&:G L:i |{,

6334. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas, ia
berkata, "IJmmu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, 'r\nas adalah

pelayanmu'. Beliau kemudian bersabda, 'Ya Allah, banyakkanlah

harta dan anahtya, dan berkahilah apa yang Engknu anugerahkan

kepadanya'."

>,*, *i ilLht ,kUt e :'t.,iri t& ir dt L';,G f
tia,t"i "^,1 k') tk at;rf r;i ,hr e, iJta *r-.at e'rA

.t-s ) tr{ ,'; i
6335. Dari Aisyah RA, dia berkatq 'Nabi SAW mendengar

seorang laki-laki tengah membaca (Al Qur'an) di masjid, kemudian

beliau bersabda, 'Semoga Allah merahmatinya, sungguh din telqh

l

h.
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mengingatkanlat ayat ini dan itu yang tinggalkan dalam surah ini dan

itu'."

oI ,:b,i,- l* & {'\t -* Ut'rrJ 'iu nr * *
;j-4 *i" ,* Ct L?G.nr o*, Q'i-rf c:^5 ":;
e):fu ;;?rtl'i,Jvi,yi *dt *?, &'--?1t

';:a w;'jrL.
6336. Dari Abdullah, dia berkata, 'Nabi SAW pernah

membagi suatu pembagian, lalu seorang laki-laki berkata,

'Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan mengharap ridha
Allah'. Aku kemudian menyampaikan itu kepada Nabi SAW, maka
beliau pun marah hingga aku melihat kemarahan di wajahnya, dan
beliau bersabda, 'semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia telah
disakiti lebih banyak dari ini, namun tetap bersabar'."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dan mendoalah untuk merelm.").
Demikian redaksi yang disebutkan pada riwayat mayoritas, sedangkan

pada sebagian naskah disebutkan tambahan redaksi,'i4 "il;',lil,:, ",tt

(Sesungguhnya doa kamu itu [menjadd ketentraman jiwa bagi
mereka). Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan iy(a:r ai

sini adalah doa, dan ketiga hadits bab ini menafsirkannya demikian.
Keterangannya telah dikemukakan dalam surah At-Taubah ayat 99,

)y:lt t:j*i 1' q p6.i\fit':,;&;t s7i 7;ri )turirT-V qr;\i si
(Dan di antara orang-orang badui itu, ada orang yang beriman
kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang
dinaflcahkannya [di jalan AllahJ itu sebagai jalan mendekatkannya
kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul). Kata
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or:it:a-],i di sini ditafsirkan dengan doa, karena Nabi SAW mendoakan

orang yang bersedekah.

(Dan orang yang mengkhususkan doa untuk saudaranya tanpa

menyertakan dirinya). Redaksi judul ini mengisyaratkan penolakan

terhadap riwayat yang berasal dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thabari dari jalur Sa'id bin Yasar, dia

berkata, "Aku menyebut seorang laki-laki di hadapan Ibnu Umar dan

memohonkan rahmat untuknya, Ibnu Umar kemudian menekan

dadaku sambil berkata kepadaku, 'Mulailah dengan dirimu'."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Pemah

disebutkan bahwa apabila engkau berdoa, maka mulailah dengan

dirimu, karena engkau tidak tahu doa mana yang dikabulkan

untukmu." Namun hadits-hadtis bab ini menyangkal hal itu, dan juga

dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud

dari jalur Thalhah bin Abdillah bin Kuraiz, dari Ummu Ad-Darda',

dari Abu Ad-Darda' secara marfu', ll .-Iir ,lj,)g\.iU- |.:.i'c 6

'oj;',fi'"li 
'ir-Ljr Sus lriaaklah seorang muslim mendoakan

saudaranya ketika berjauhan, kecuali malailcat berkata, "Dan semoga

bagimu juga seperti itu. "). Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits dari

jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara marfii', otj-bi',te
A6.qil (Lima doa yang mustajab), di antaranya disebutkan, 6:J-bti

*1.{i (Dan doa seseorang kepada untuk saudaranya yang lain).

Demikian Ibnu Baththal berdalil dengan kedua hadits ini.

Mengenai pendapat ini, perlu diteliti, karena doa ketika sedang

berjauhan dan doanya seseorang kepada saudaranya yang lain adalah

lebih umum daripada orang yang mendoakarurya secara khusus atau

menyebutkannya bersama dirinya. Selain itu, lebih umum daripada

memulai dengan saudaranya atau dengan dirinya sendiri. Sedangkan

hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berasal dari hadits

Ubai bin Ka'ab secara marfu', t:rA fi $yl€ &i * k, db "Ct'oi
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*rtu.'i oi (Bahwa apabila Nabi SAW menyebut seseorang maka

beliau mendoal<annya dengan memulai dengan diri beliau sendiri)

diriwayatkan juga oleh Muslim di awal kisah Musa dan Khidhir

dengan redaksi, ,+rl:t :. ,r;1\\ o2 Ui fi $ o€i papatita betiau

menyebut salah seorang nabi, mafta beliau memulai dengan dirinya

sendiri).

Hal ini ditegaskan oleh hadits yang menyatakan bahwa Nabi

SAW pernah mendoakan seseorang yang bukan nabi dan beliau tidak

memulai dengan dirinya sendiri, seperti dalam kisah Hajar yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang kisatr-kisah hidup, Vlfu'gi
t$t W U6 ei:'tst i ,,8*t (Semoga Allah merahmati (Jmmu

' \J .

Isma'il. Seandainya ia meninggalkan Zam-zam tentu itu akan menjadi

mata air yang mengalir). Sebelumnya, telah dikemukakan juga hadits

Abu Hurairatr yang berbunyi, a:,-fuit ?*rf:rJ',-ii)i 1Ya Atlah,

teguhkanlah dia dengan ruh ladus). maksudnya adalatr Hassan bin

Tsabit. Juga, hadits Ibnu Abbas, cr-'-Jt e'i{.,l0'nalsi 
gt Allah, berilah

dia pemahaman dalam masalah agama).

Adapun yang disebutkan dalam hadits Ubai tidaklah mutlak,

karena telah diriwayatkan secara pasti bahwa beliau mendoakan

sebagian nabi tanpa memulai dengan dirinya sendiri, sebagaimana

yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang kisah-kisah_hidup,

yaitu pada hadis Abu Huraiah RA, fl Q*liiti \i ,$i?s n;;-

i# (Semoga Allah merahmati Luth, sungguh dia dapat berlindung

kepada keluarga yang lcuat). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada

yang pertama dengan hadits yang keenam, dan mengisyaratkan

kepada yang kedua dengan hadits setelahnya. Pada bab tersebut, Imam

Bukhari menyebutkan tujuh hadits.

,VG sri #, *t ;;tlil{: # h'.3; H' if ,,;i $|Stti
4t ,Fii l' 4.'#r i.-dili(Abu Musa berkata, 'Nabi SAw
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mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah Waid Abu Amir. Ya Allah,
ampunilah dosa Abdullah bin Qais'.") kri adalah potongan dari hadits

Abu Musa yang telah dikemukakan secara panjang lebar secara

maushul dalam bab "Perang Authas" pada pembahasan tentang
peperangm. Di dalamnya disebutkan kisah gugurnya Abu Amir,
pamannya Abu Musa Al Asy'ari. Pada hadits ini juga disebutkan

perkataan Abu Musa kepada Nabi SAW , & "'r*)& ,'i it| ,eb 
6.i bt

J#).*t sa; :Jui y.*-ei itbe :\oi ,Jv ,s). i"rl,{: p ht

/C gri (Bahwa Abu Amir berkata kepadanya, "Katakan kepada Nabi

SAW agar memohonkan ampunan untukAat Kemudian beliau meminta

air lalu berwudhu kemudian mengangknt kedua tangannya lantas

mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. ') Selain itu, di
dalam kisah ini disebutkan pula, .irt #, .*y'r,*Ui ,iA . jJr,,ltl ,)t ,ii;u6

L-.Jf ,l4tiur3lt ,.V-'bili,4t ,i i.@t* kemudian berkata, ,,Dan

untuklru juga, mohonkanlah ampunan." Beliau berdoa, "Ya Allah,
ampunilah dosa Abdullah bin Qais, dan masul*anlah dia ke tempat
yang mulia pada Hari Kiamat.")

{Pr'u &.tiud |# J\*,t *v?n,,)- 4tev? (Kami

berangkat bersama Nabi SAW menuju Khaibar, lalu seorang laki-laki
dari antara orang-orang itu berkata). Pria yang dimaksud adalah

Umar bin Khaththab. Amir adalah Ibnu Al Akwa', pamannya Salamatr

yang meriwayatkan hadits ini. Penjelasan tentang semua ini telah

dikemukakan dalam bab "Perang Khaibar" pada pembahasan tentang

peperangan. Juga tentang sebab perkataan lJmar, ,-t ti$&'l! lfaUu
berkenan engkau memberikannya kepada knmi), dan bahwa itu
diungkapkan dengan perkataan yang jelas di dalam kitab Shahih

Muslim. Sementara Ibnu Abdil Barr meriwayatkannya, ti'afi $7 q'&

/G"rwiii ,-&',5'6 ,tt;r,1q+::Ji,i \& rry e'w ps.l.€'py(rara
sahabat mengetahui bahwa tidaklah beliau memintakan ampunan

untuk seseorang secara khusus dalam suatu peperangan, melainkan
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dia alran mati syahid. Karena itu Umar berknta, "Kalau berkenan,

engkau sertakan pula lmmi bersama Amir.")

'^-yiri lJ 6i ,:6'* ,:b jfii (Ia juga menyebutknn syair

lainnya selain ini tapi alu tidak haf"D. Penjelasannya telalt

dikemukakan di bagian yang saya sebutkan tadi, yaitu dari jalur Hatim

bin Ismail dari Yazid bin Abi Llbaid. Dari situ diketatrui, bahwa yang

mengatakan , t:..;e fii 1n iuga menyebutkan syair) adalah Yahya bin

Sa'id yang meriwayatkannya, sedangkan yang menyebutkan itu

adalah Yazid bin Abi Ubaid.

gt6'ry (Dari syair-syairmu).Kata 3titi6 adalah bentuk jarnak

dari L.5. Ini diriwayatkan juga dengan redaksi, ',!-3.t,:,! 
414:3.

Maksudnya adalah syair-syair pendek. Hadits ini telah dijelaskan

sebelumnya.

;:;t r:tr-' tji;i,li tl;1[li (Sore harinya mereka menyalakan

banyak api). Hadits ini mengenai kisah keledai peliharaan, yang

disebutkan juga dalam riwayat Hatim bin Ismail dengan redaksi, t-.lii

*'eit'.*; e#t ?Ar,G'a6t;-ii lxettka orang-orang telah

memasuki sore di hari saat mereka diberikan kemenangan).

Maksudnya, penaklukan Khaibar. Setelah itu disebutkan redaksi

haditsnya beserta penjelasannya secara panjang lebar.

'..1 I ' t

#Ji u-t,i iT ,-b fie (Berkahilah keluarga Abu A"fo).

Maksudnya, kepada dirinya. Ada juga yang berpendapat, maksudnya

adalatr kepada para penglkutnya. Penjelasannya akan dikemukakan

setelah tiga belas bab, yaitu pada pembahasan tentang doa untuk

selain para nabi.

Jarir adalatr Ibnu Abdillah Al Bajali.

r*'c t'#t (Yaitu sebuah tugi. Penjelasannya telah

dikemukakan dalam tafsir surah Sa'ala (Al Ma'aarij).
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$U{Jrr e-;A ;;*J- (Yang disebut Ka'bah Yaman). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, i-;rlQr nllt. mi salah satu bentuk

dialek.

,f -*'u';;;a e *'F (Makn alat pun berangkat bersama

lima puluh orang dari sulu Ahmas dari knumlat). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, tj"iti't;-J? n4 (Bersama lima puluh

penunggang lilda)-

LG '.' lLi L;:r3 (Atau mungkin Sufyan berkata). Yang

mengatakan ini adalah Ali bin Abdillah, gurunya Imam Bukhari dalam

hadits ini. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Penjelasan

hadits ini telah dikemukakan di akhir pembahasan tentang

peperangan.

Doa Nabi SAW untuk Anas agar Allah membanyakkan harta

dan anaknya. Penjelasannya akan dikemukakan setelah delapan belas

bab. Imam Muslim menjelaskan --dalam riwayat Sulaiman bin Al
Mughirah dari Tsabir, dari Anas-, bahwa itu adalah ungkapan

terakhir doa beliau untuk Anas, ii iirr iii ,:,5$:i ,yt'lpt t;- ,;i lcj;u3

iL, b( f.bi ,*'ogt ,-? ,Y",d.bi (Lalu ibuku berkata, "Wahai

Rasulullah. Pelayan kecilmu itu, berdoalah kepada Allah untultnya."

Maka beliau pun mendoakan segala kebaikan untukku. Di antara

doanya, beliau mengucapkan). Setelah itu ia menyebutkan redaksi

haditsnya.

Ad-Dawudi berkata, "Ini menunjukkan ketidakbenar hadits,

i jrs i*i' ';H { JJi6 yr* 6 G:rb) €ruT',i dt (ya Auah,

barangsiapa yang beriman kepadaku dan membenarkan apa yang aku

bawa, makn sedikitkanlah harta dan analorya). Bagaimana mungkin

itu diucapkan oleh Nabi SAW, sementara beliau sendiri menganjurkan

untuk menikah dan memiliki banyak anak."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kontradiksi antara kedua
hadits tersebut, karena ada kemungkinan keduanya memang benar,

namun hadits bab ini memang menyamarkan itu. Maka dikatakan
bahwa bagaimana mungkin beliau mendoakan unfuk Anas, pelayan
beliau, dengan sesuatu yang tidak beliau sukai untuk yang lainnya?
Kemungkinan juga di samping doa beliau untuknya itu ada indikator
bahwa hal itu tidak menjadi madharat baginya, karena makna tidak
disukainya banyak harta dan anak adalah karena dikhawatirkan
menjadi fitnah bagi pemiliknya, sedangkan fitnah itu tidak terhindar
dari kehancuran.

o t. a

;aJ-.Jt d t:A'Ej $eorang laki-laki tengah membaca [Al
Qur'anJ di masjid). Maksudnya, Abbad bin Bisyr seperti yang telah
dikemukakan pada pembatrasan tentang kesaksian. Penjelasan isi
hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan-
keutamaan Al Qur'an.

q $!t ) G gf\i'tii lsurgguh ia telah mengingatkanku ayat

ini dan ila). Jumhur berkata, 'Nabi SAW bisa saja lupa sesuatu dari
Al Qur'an setelah menyampaikannya, namun hal itu tidak berlangsung
lama. Bisa juga beliau lupa akan apa yang tidak terkait dengan
penyampaian. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah Al
A'laa ayat 6-7, ?rr ,g 6 il.# J,IWb (Kami akan membacakan

[Al Qur'anJ kepadamu [MuhammadJ maka kamu tidak akan lupa,
kecuali kal au Allah menghendaki)."

Sulaiman yang dimaksud dalam hadits adalah lbnu Mihran Al
A'masy.

,y;iA (Lalu seorang taki-laki berkata). Pria yang dimaksud

adalah Mu'attib, atau Hurqush, seperti yang telah dijelaskan pada
pembahasan tentang perang Hunain. Yang dimaksud Imam Bukhari
pada hadits ini adalatr redaksi, ,?i?nt ?i- $"*oro Attah merahmati
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Musa), karena beliau mengkhususkannya dengan doa. Hal ini sesuai

dengan salah satu dari kedua pokok judul bab ini.

fu qs (Keridhaan Allah). Maksudnya, ikhlas karena Allah.

20. Apa yang Dimakruhkan dari Bersajak dalam Berdoa

'uV ,,i'i'.;.i'tp ,i7 # ,F u6t *^- iJts t& Jt f, L)-J -.

1pt ,iy'*il \j ,oTlr t-ta utlt ,y't, ,rrlL>a't'-ki
t , ,o, 'c!r r.or-c. c oi. tio-.i, ,i, t '-.io ..., c .c, .ot.,r{r;J f+-Y * P #,F eY,r *Y,l t'r

;3,rt yu .f'{x-'ii'#t* !'sli rirp ,.q'i'St)
\ ,;tt>:$ *', ,!L\t ,* it'jy, L:r* ;y ,+s ,e!^sr

.;r+)i ,-:uj lf i";*"
6337. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Su*puit*tuh

(wejangan) kepada manusia satu kali dalam setiap Jum'at (satu

pekan). Bila engkau enggan, maka dua kali, dan bila ingin

memperbanyak, maka cukup tiga kali. Janganlah engkau membuat

orang-orang bosan terhadap Al Qur'an ini. Jangan sampai aku

mendapatimu mendatangi sekelompok orang saat mereka sedang

membicarakan pembicaraan mereka, lalu engkau bercerita kepada

mereka sehingga memutuskan pembicaraan mereka dan membuat

mereka bosan. Akan tetapi, hendaklah engkau diam. Bila mereka

menyuruhmu maka berbicaralah kepada mereka karena saat itu
mereka menginginkannya. Perhatikanlah ungkapan bersajak dalam

doa, lalu hindarilah hal itu. Karena sesungguhnya aku sezaman

dengan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, mereka tidak

melakukan kecuali menghindari itu."
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Keterangan lladits:

(Apa yang dimalrruhkan dari Bersajak dalam Berdoa).

Maksud bersajak adalah penyusunan kata-kata dengan pola akhiran

yang sama (seragam). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh

Ibnu Duraid. Az-Znhi berkata, "Maksudnya, perkataan yang menitik

beratkan pada keseragaman akhiran kata tanpa mernperdulikan

timbangan kata."

#:'j'{i'ot-j",;; *J^z$s,$11,,>i.t; (Sampaikanlah

tweianganl kepada manusia satu kali dalam setiap Jum'at [satu
peknnJ. Bila engkau enggan, maka dua kali). kri adalah petunjuk, dan

hikmahnya telatr dijelaskan pada hadits ini juga.

l,,i;jir rjj ,"r-3' # fi (Janganlah engkau membuat orang-

orang bosan terhadap Al Qur'an rni). Pada pembatrasan tentang ilmu

telah dikemukakan hadits Ibnu Mas'u d, $W- Pt * XO' .r}ia .,'3r iti
W ntA'nF *iu;(Nabi MW kadang memilih wahu yang tepat

untuk kami dalam memberikan wejangan karena enggan membuat

kami bosan)

'41t )-i lJangan sampai alat mendapatimu). kri adalatr

larangan bagi orang yang berbicara, nzrmun sebenarnya ini larangan

bagr yang diajak berbicara. hi menunjukkan makruhnya

menyampaikan pembicaraan kepada orang yang enggan

memperhatikan dan larangan memotong pembicaraan orang lain.

Selain itu, menunjukkan bahwa tidak selayaknya penyebaran ilmu

dilakukan kepada orang yang tidak berminat, tapi semestinya

disampaikan kepada orang yang ingin mendengarkannya, karena akan

lebih bermanfaat bagi orang yang berminat.

,-r+'6 ,Eilnt ;r;er.!r .Jail2 (Perhatikanlah ungknpan bersajak

dalam doa, lalu hindarilah ira). Maksudny4 jangan mengupayakan

itu dan jangan menyibukkan pikiranmu untuk itu, karena hal seperti
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itu adalah sikap dibuat-buat yang bisa menghalangi kek*rusyuan yang

semestinya menyertai doa.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksud larangan ini adalah bagl yang

memaksakan untuk melakukan ifu."

Ad-Dawudi berkata, 'Maksudnya, memperbanyak hal-hal

seperti itu."

|!J.iltori;;"1 (Mereka tidak melakukan kecaali itu).

Maksudnya, meninggalkan kalimat bersajak. Disebutkan dalam

riwayat Al Ismaili dari Al Qasim bin Zakaria, dari Yahya bin

Muhammad, gurunya Imam Bukhari, dengan sanad-nya,'Aj;b'F-,

(Mereka tidak melakukan itu), tanpa menyebutkan kata \t (kecualt)'

Ini cukup jelas. Demikian juga yang Diriwayatkan oleh Al Bazzar di

dalam Musnad-nya dari Yahya dan Ath-Thabarani dari Al Bazzar.

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang terdapat di

dalam hadits-hadits shahih, karena ungkapan itu terlontar secara tidak

sengaja, seperti ungkapan Nabi SAW pada pembahasan tentang jihad,

,tty\\i:6 ,+r:4t ey ,=4t'Ji; ;lt (Ya Atlah yans menurunkan

Al Kitab, yqng sangat cepat perhitungan-Nya, yang menghancurkan

pasukan-pasukan musuh). Selain itu, seperti sabda Nabi SAW, O:r-b
,. .J 6 ,i. t,'o3-+'*fs ,;:r-b) (Membenarkan janji-Nya dan memuliakan bala

tentara-Nya), juga seperti sabda beliau, 1 u$.U1t5 ! 'P 
",y'Or\'*l

'#-l f , ,gts (Aku berlindung kepada-Mu aori *oro yang'tidak

menangis, jiwa yang tidak merasa puas, dan hati yang tidak khusyu).

Semua riwayat im shahih.

Al Ghazali berkata, "Yang dimakruhkan dari bersajak adalah

yang dibuat-buat, karena hal itu tidak mencerminkan ketundukan dan

kehinaan diri. Selain itu, dalam doa-doa yarLg ma'tsur barryak sekali

terdapat kalimat-kalimat yang berirama namun tidak dibuat-buat."

FATHUL BAARI - 483



Az-Ztrhi berkata, 'T.[abi SAW tidak menyukai itu karena

menyerupai perkataan para dukun, sebagaimana yang disebutkan

dalam kisatr seorang wanita dari suku Hudzail."

Abu Zaid dan lainnya berkat4 "Asal sajak adalatr sengaja

menyeragamkan, baik ifu adalatr perkataan maupun lairmya."

21. Memohon dengan Sungguh-sungguh karena Tidak Ada yang

Memaksa Allah

G:> tiy,p, ir i' ,k yt J';:, Jv :Jv if ir ,", ii'*
I Jp .v+LJ'e Li'#i |J;; \') ,-^fi;:,t ?tt iLi

.'i;5u
6338. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullatr SAW U.rruUau,

"Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka ia hendalorya

sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah dia mengucapknn,

'Ya Allah, jika Engkau berkenan, makn berilah alat'. Karena

s esungguhnya tidak ada yang dapat memaks a-Nya'."

) ,Js'&3 .#'i",,r', ar J';:,

q ots;|t'#,,q

6339. Dari Abu Hurairah RA, batrwa Rasulullah SAW

bersabda, "Janganlah seseorang kalian mengucapkan, 'Ya Allah,

ampunilah alat bila Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aht bila

Englmu berkenan'. Tapt hendalorya sungguh-sungguh dalam

'oi ,'^X ?nt *>, ,;; gl ,f
'u\,s,'.irt'"#i,!'*i'ut i

.{;f,, I 1:\t'ii:;:t
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memohon, lcarena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa-

Nya."

Keterangan Hadits:

(Bab memantapknn permohonan karena tidak ada yang

memal<sa Allah). Yang dimaksud dengan permohonan ini adalah doa.

^Si:ir l# (Makn dia hendalotya sungguh-sungguh dalam

memohon). Dalam riwayat Ahmad dari Ismail disebutkan dengan

redaksi, ,O|5 goa1. Makna perintah untuk serius adalah bersungguh-

sungguh dan memantapkan untuk te{adinya apa yang dimohon itu

serta tidak mengaitkan itu kepada kehendak Allah, walaupun yang

diperintahkan dalam segala hal yang ingin dilakukannya a5ar

mengaitkannya dengan kehendak Allah. Ada juga yang berpendapat,

bahwa makna serius ini adalah berbaik sangka terhadap Allah untuk

mengabulkan.

e+bJ |4'o\'r$i fJ;41j (Danianganlah ia mengucaplcan,

"Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah alal") Disebutkan

dalam hadits Abu Hurairah,|>;4 ol *3\'&Li ,'*bi/ li1'6it go

Allah, ampunilah alat bila Engknu berkenan. Ya Allah, rahmatilah alru

bila Engkau berkenan). Sedangkan dalam riwayat Hammam dari Abu

Hurairah yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid

disebutkan tambahan, ''rybl43iiplr (Ya Allah, berilah aku rezeki

bila Engkau berkenan). Semua ini hanyalah contoh. Riwayat Al Ala'

dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim mencakup semua

itu. Imam Muslim juga meriwayatkan riwayat dari jalur Atha' bin

Mina', dari Abu Hurairah, ooll ;if;. (oia hendalorya bersungguh-

sungguh dalam berdoa). Dalam riwayat Muslim dari Al Ala'

disebutkan, *tlr &i ?f. tOio hendalorya bersungguh-sungguh dan

membesarkan harapan). Makna "membesarkan harapan" adalah
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mengobarkannya dengan cara mengulang-ulang doanya.

Kemungkinan juga yang dimaksud itu adalah memohon sesuatu yang

besar dan banyak. Ini dikuatkan oleh redaksinya di akhir riwayat ini

yang menyebutkan, ";;'ri.Jr|65-f itr Lf (Karena sesungguhnya Allah,

tidak ada sesuatu pun yang besar bagi-Nya).

tj;1:; '- I'at$ lXarena sesungguhnya tidak adayang dapat

memaksa-Nya). Dalarn hadits Abu Hurairah disebutkan dengan

redaksi, 'i tf \ il'i,makna keduanya sama (yakni'of:;X dm'0r311.

Maksudnya, yang perlu dikaitkan dengan kehendak adalatr apabila

yang dimohon itu menyebabkan yang termohon perlu pemaksaan

untuk mengabulkan, sehingga perkara itu menjadi ringan dan dia

mengetahui bahwa hal itu tidak dapat dimohon darinya kecuali dengan

kerelaannya. Allah adalah Dzat Yang Maha Suci dari itu, maka dari

itu tidak ada gunanya pengaitan itu (pengaitan dengan kehendak-Nya).

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna pengaitan itu menunjukkan

ketidakbutuhan terhadap yang diminta. Pendapat yang pertama lebih

tepat, karena disebutkan dalam riwayat Atha' bin Mina', 6 eC iirr i,f

it3 lKor"na sesungguhnya Allah berbuat apa yang yang dikehendak-

Nyo). Sedangkan dalam riwayat Al Ala' disebutkan, i5VA-f ii'r i,f

i-jbiiP {roura sesungguhnya Allah, tidak ada sesuatu yang besar

bagi-Nya yang Dia memberinya).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Seseorang tidak boleh mengatakan,

'Ya Allah berilatr aku bila Engkau berkenan', atau ungkapan serupa

lainnya, baik berkenaan dengan urusan agama maupun dunia, karena

itu adalah ungkapan yang mustahil dan tidak berdasar, sebab Allah

hanya melakukan apa yang dikehendaki-Nya."

Secara zhahir, Ibnu Abdil Ba:r memaknainya sebagai

pengharaman, karena memang demikian konteksnya. Sementara An-

Nawawi memaknai larangan itu sebagai pemakruhan. Pendapat ini
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lebih tepat, dan ini dikuatkan oleh hadits yang menjelaskan tentang

shalat Istikharah.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan batrwa orang
yang berdoa selayaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa dan

benar-benar mengharapkan doanya dikabulkan, serta tidak berputus

asa dari rahmat Allah, karena dia memohon kepada Yang Maha
Mulia."

Ibnu Uyainah berkata, "Jangan sampai seseorang terhalang

untuk berdoa karena kekurangan yang ada pada dirinya, karena Allah
pernah mengabulkan doa iblis, makhluk-Nya yang paling jahat, yaitu

ketika ia berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 36 dan surah Shaad

ayat79,'o';;L#- rA,G#ii q (Ya Tuhanlat, maka beri tangguhlah

alat sampai hari mereka dibangkitkan)."

Ad-Dawudi berkata, 'Makna sabda beliau, fi:it 1-,.i.. (Oio

hendaknya bersungguh-sungguh dalam memohon) adalah

bersungguh-sungguh dan mendesak, serta tidak mengatakan, 'Jika
Engkau berkenan" seperti halnya orang yang mengecualikan, tetapi
hendaknya seperti doa orang yang sangat membufuhkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika dia mengucapkannya dalam
rangka meminta berkah, maka tidak makruh, bahkan hal itu baik
dilakukan.

22.Doa Hamba akan Dikabulkan selama Tidak Tergesa-Gesa

L,til-:JL-; F, {"\t * A, J';:rLi i;} e.i,f
J. +;- * -V;,j:ri,').,-; t 6 € +:\

6340. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Permohonan salah seorang dari kalian aknn dikabulkan selama
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tidak tergesa-gesat, dia berlcata, 'Aht telah berdoa tapi belum

dikabulkan'."

Keterangan Hadits:

(Bab Doa Hamba Dikabulkan selama Tidak Tergesa-Gesa).

Pada bab ini imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA.

'S ;;;-;j r- € \.t+qe;-(Permohonan salah seorang dari

kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa). Penjelasannya

telah dikemukakan dalam tafsir firman Allah, a)S,tj!;r*y';ii qraitul

orang-orang yang menaati perintah Allah).

C g*'- {'o'*S :Jsn'- (ta berkata, "Alu telah berdoa tapi

belum dikabulkan"). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan

dengan redaksi, i't$ (Lalu dia berlata). Ibnu Baththal berkata,

"Artinya, dia bosan lalu meninggalkan doa sehingga seperti orang

yang mengecam doanya sendiri. Atau dia mendoakan sesuatu yang

berhak dikabulkan, lalu menjadi seperti orang yang menuduh Allah

kikir."

Dalam riwayat Abu Idris Al Khaulani dari Abu Hurairah yang

diriwayatkan knam Muslim dan At-Tirmidzi disebutkan, JIH I
riq.i-:"ri q;,y |ry l6: ,f tlr"}l-\1 furL!6- l6 #,i+t ;r-

Lu-: iLJ-i +1--,;4 ,d.'qta1!-'ti 7i o'tos ij o7s n ,i'ta;- i,:a

iO!'t-lt (Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan selama dia tidak

berdoa untuk suatu dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan, dan

selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Apa maksudnya

tergesa-gesa? " Beliau menjawab, "Yaitu dia mengatakan, 'Aht telah

berdoa dan berdoa tapi belum lamjung dikabulkan'. Lalu saat itu dia

t Malsud tergesa-gesa adalah dengan mengatakan, "Aku telah berdoa, tetapi beliau
melihat doalar dikabulkan", sehingga dia merasa sia-sia dan tidak mau lagi berdoa. -
ed.
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merasa dan berhenti serta meninggalkan doa.") Pada hadits ini

terkandung salah satu adab berdoa, yaitu anjuran terus memanjatkan

doa dan tidak berputus asa untuk dikabullkan, karena sikap ini

menunjukkan ketundukkan, kepasrahan serta menampakkan

kebutuhan.

Seorang salafberkata, "sungguh aku sangat takut tidak dapat

berdoa daripada tidak dikabulkan."

Tampaknya, dia mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar

yang diriwayatkan secara marfu', 'qtti'i'6,1 sb!$ !s.'6r'i e ,;
't ;;)t (Barangsiapa yang dibukakan baginya pintu doa, malu pintu'

pintu rahmat telah dibukakan baginya). Hadits ini diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dengan sanad yang lernah dan dinilai shahih oleh Al
Hakim, lalu dia ragu.

Ad-Dawudi berkata, "Bagi orang yang menyelisihi dan

mengatakan, 'Aku telah berdoa tapi belum juga dikabulkan',

dilhawatirkan akan menghalangi dikabulkannya doa yang dipanjatkan

atau menghalangi gantinya, yaitu pengampunan kesalahan."

Di awal pembahasan tentang do4 saya telatr kemukakan

hadits-hadits yang menunjukkan bahwa doanya orang beriman tidak

ditolak, yaitu kemungkinan dikabulkan dengan segera, atau

dihindarkan dari keburukan yang sebanding, atau disimpan untuk di

akhirat nanti yang lebih baik dari apa yang dimintanya. Tampaknya,

Ad-Dawudi mengisyaratkan hal itu dan Ibnu Al Jatzi juga

mengisyaratkan hal itu dengan perkataannya, "Ketahuilah bahwa

doanya orang beriman tidak ditolak." Hanya saja, terkadang yang

lebih baik baginya adalah ditangguhkan pengabulan itu, atau diganti

dengan yang lebih baik dari apa yang dimintanya, baik cepat maupun

larnbat. Maka selayaknya orang yang beriman tidak meninggalkan doa

kepada Tuhannya, karena dengan berdoa berarti dia beribadah,

sebagaimana halnya dia beribadatr dengan penuh kepasrahan.
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Di antara adab berdoa adalah:

1. Memperhatikan waktu-waktu yang utama seperti ketika sujud

dan ketika adzan

2. Diawali dengan wudhu dan shalat

3. Menghadap kiblat

4. Mengangkat kedua tangan

5. Didahului dengan taubat

6. Mengakui dosa

7. Ikhlas

8. Dibuka dengan memanjat pujian kepada Allah dan bershalawat

untuk Nabi SAW

9. Memohon dengan menggunakanAsma'ul Husna.

Dalil-dalilnya telah disebutkan di dalam kitab ini. Al Karmani

berkata, "Yang menggambarkan dikabulkan dan tidaknya doa ada

empat, yaitu: Pertama, tidak tergesa-gesa tidak tidak mengatakan

perkataan tersebut. Kedua, adanya kedua hal tersebut - Ketiga darr

keempat, tidak adanya salah satu dari kedua hal tersebut dan adanya

salah satu dari keduanya. Jadi, hadits tersebut menunjukkan bahwa

dikabulkannya doa itu khusus pada gambaran yang pertama. Selain

itu, hadits ini menunjukkan bahwa kemutlakan firman Allah dalam

surah Al Baqarah 186, 9t-J,i3 ri17ti.t)r 6:t-b:, ,41 gm mengabulkan

permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku)

dibatasi oleh hadits ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut ditakwilkan bahwa

yang dimaksud dengan pengabulan itu adalah lebih umum dari

sekadar tercapainya apa yang diminta, bisa dengan pengganti yang

setara dengan itu atau lebih.
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23. Mengangkat Tangan ketika Berdoa

... ,:. a!.
v-+- €.t t'

#t.e6.U-itt
Abu Musa Al Asy'ari berkat4'Nabi SAW berdoa, lalu beliau

mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putihnya kedua ketiak

beliau."

t;t;y.4i

Ibnu Umar berkata, 'Nabi SAW mengangkat kedua tangannya

dan beliau mengucapkan,'Ya Allah, sesungguhnya alat berlepas diri
kepada-Mu dari apayang dilalatkan oleh Khalid'."

i ,* r *'i'rU ;:* Ai'ot iui ,.lr *.' yi :Ju

,?;Jt &:l--)+; i' * 4t *Lltq ,*f , #
bt|?t;.'-;'rt

6341. Abu Abdillatr berkata: Dan Al Ausi berkata: Muhammad

bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Yatrya bin Sa'id dan Syarik,

keduanya mendengar Anas, dari Nabi SAW, bahwa beliau

mengangkat kedua tangannya sehingga aku melihat putihnya kedua

ketiak beliau.

,:&.i *a\" * utet :L*\i ;; I ,lGi

,Ju: *'i- *t $?\t .u Ut e' :/ ,.r Su1

.x,6'*q4i\
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Keterangan Hadits:

(Bab mengangkat tangan ketika berdoa). Maksudnya, dengan

cara yarrg khusus. Dalam riwayat Abu Dzar tidak disebutkan kata

"bab".

iri33 e-.{-ej j ;pt * ht *'n.rt os ,U;*'\\ ei l',sts:
I :p:) &4. (Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Nabi SAW berdoa, lalu

beliau mengangknt kedua tangan beliau dan alru melihat putihnya

kedua ketiak beliau.").lni adalah bagian dari haditsnya yang panjang

mengenai kisah gugurnya pamannya, Amir Al Asy'ari. Sebelumnya,

ini telah disebutkan secara maushul pada pembahasan tentang

peperangan, yaitu pada perang Hunain. Hal ini juga telah saya

isyaratkan pada tiga bab sebelumnya, yaitu pada bab "firman Allah,

'Dan berdoalah untuk merekn'."

,flti;.i ,iln+i i,;tii *s"'&i * ht ,p U, et : j,L 6r.t t61

:ng'*;i'a ltbnu (Jmar berkata, "Nabi SAW mengangkat kedua

tangannya dan beliau mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku

berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilafukan oleh Khalid'.").ki
adalah bagian dari kisah perang bani Judzimah, dan telah disebutkan

secara maushul beserta penjelasarurya pada pembahasan tentang

peperangan, yaitu setelah perang penaklukan Makkah. Khalid yang

dimaksud ini adalah Khalid bin Walid.

Hadits Anas di sini merupakan potongan dari haditsnya yang

dikemukakan pada pembahasan tentang Istisqa' (minta hujan). Di sana

dikemukakan dengan sanad ini secara mu'allaq. Abu Nu'aim

meriwayatkannya secara maushul dari riwayat Abu Ztx'ah Ar-Razi,

dia berkata, "Al Ausi menceritakarulya kepada kami."

Imam Bukhari mengemukakan kisah istisqa' secara panjang

lebar dari riwayat Syarik bin Abi Numair saja, dari Anas, dari

berbagai jalur periw ayatan yang pada sebagiannya disebutkan , '*tt



c-Jiat- (Dan mengangkat kedua tangannya), n,tmun pada jalur-jalur itu

tidak ada yang menyebutkan, N.l ,?q. 4?: 
'? 

(Sehingga alat melihat

putihnya kedua lrctiakbeliau), kecuali ini.

Hadits pertama mengandung bantahan terhadap orang yang

berkata, "Tidak boleh mengangkat (tangan) seperti demikian kecuali

di dalam istisqa'." Nanun sebenamya pada hadits tersebut dan yang

setelahnya terkandung sanggahan terhadap orang yang mengatakan

tidak boleh mengangkat kedua tangan ketika berdoa selain doa

istisqa', yaitu orang yang berpedoman dengan hadits Anas, 
t;t 

,f-'j

:u:i)i e \t .$.tbt'n :s G i:s- e;- *t *f h' ,)b (Nabi sAW tidak

pernah mengangkat kedua tangan beliau dalam doanya kecuali dalam

istisqa') dan ini adalatr hadits shahih. Namun hasil penggabungan

antara hadits ini dengan hadits-hadits bab ini serta hadits-hadits

lainnya yang semakna menunjukkan bahwa yang dinafikan itu adalah

cara khusus (cara mengangkat tangan tersebut), bukan menafikan

mengangkat tangan. Saya telah mengisyaratkan ini pada bab-bab

istisqa'.

Kesimpulannya, cara mengangkat tangan ketika istisqa'

berbeda dengan cara mengangkat tangan pada doa lainnya, yaitu

kedua tangan diangkat tinggi-tinggi hingga sejajar dengan wajah,

sedangkan pada doa lainnya hanya sejajar dengan batru. Hal ini

dijelaskan oleh hadits yang menyebutkan, I :hit,fU. a|- $ lUngga

terlihat putihnya ketiak beliau). Balrkan dapat disimpulkan bahwa

tampaknya putihnya ketiak beliau di dalam istisqa' lebih jelas

daripada pada doa lainnya, dan itu bisa jadi karena kedua telapak

beliau dalam doa istisqa' menghadap ke arah tanah, sedangkan dalam

doa lainnya menghadap ke arah langit.

Al Mundziri berkata, "Jika tidak bisa dipadukan, maka segi

validitas riwayat lebih didahulukan."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, apalagi dengan banyaknya hadits

mengenai hal ini. Hadits-hadits itu telah dihimpun oleh Al Mundziri

dalam bagian tersendiri yang di antaranya dituangkan oleh An-

Nawawi di dalam kitab Al Adzkar dan Syarh Al Muhadzdzab.lmam

Bukhari juga menyebutkan bab tersendiri di dalam kitab Al Adab Al
Mufrad, di dalamnya dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya:

Pertama, hadits Abu Hurairah, {*'4t & ti&'r; ,@' e*
,,:lui ,y-t- O:: ;iqjr'J$-lt V-iv ht L\ti |5, L\s b1.,it$ '&) *v h,

Lr3t *ilf+tJi (Ath-fhufail bin Amr datang menemui Nabi SAWr hlu

berkata, "sesungguhnya sulru Daus telah bermaltsiat, karena itu

mohonkanlah keburukan atas mereka." Makn beliau menghadap ke

arah kiblat dan mengangkat kedua tangan beliau lalu mengucapknn,

"Ya Allah, tunjukilah sulcu Daus.")

Hadits ini diriwayatkan juga di dalam kitab Ash-Shahihain

namun tanpa menyertakan kalimat, F"4&i (Dan mengangkat kedua

tangannya).
. ,t o .

Kedua, hadits Jabir yang menyebutkan,'irri tie J JlLlt ..ri

(Bahwa Ath-Thufail bin Amr berhijrah),lalu disebutkan kisah seorang

laki-laki yang berhijrah bersamanya, kemudian di dalamnya

disebutkan , iu-e, *ti y-$:';cli ,*i *ht t*'rflt'Sw luatca

Nabi SAW mengucapknn, "Ya Allah, ampunilah kesalahan kedua

tangannya," sambil mengangkat kedua tangan beliau). Sanad hadits

ini shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim.

Ketiga, hadits Aisyah RA, i:rJ" Pi * iU' .J- o1t .>ft qi
".{.ui 6in"u; tJF"i"a-i,trs (Bahwa dia melihat Nabi SAW bedoa

sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah, sesungguhnya alat

ini hanyalah manusia.") Sanadhadits ini shahih.



Di antara hadits shahih mengenai ini adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 44.) P, * 1O' ,p 'orl d!:
itiiil, jL:ri- (Alat melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya

mendoakan Utsman).

Imam Muslim meriwayatkan riwayat dari hadits Abdurrahman

bin Samurah mengenai kisah gerhan q '*i *V \, ,)* ,;, ji',rai,iu.

*U-ilti"Art $i (Mala alat sampai kepada Nabi SAW, saat itu beliau

sedang mengangkat kedua tangannya sambil berdoa). Ia juga

meriwayatkan dari hadits Aisyah mengenai gerhana juga, yJ-ti-et i
f',i- (Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa).

Ia juga meriwayatkan dari hadits Aisyatr mengenai doa beliau SAW
untuk para mayat di Baqi', ctt"; o* $-T-gj (Lalu betiau mengangkat

kedua tangan beliau tiga kali). Selain itu, dia meriwayatkan dari
hadits Abu Hurairatr yang panjang mengenai penaklukan Makkah, gJ
itJ-,hi $-.ti- (Beliau kemudian mengangkat kedua tangan beliau dan

mulai berdoa).

Disebutkan di dalam Y,rtab Ash-Shahihain dari Abu Humaid
mengenai kisatr Ibnu Al-Lutbiyyatr, ,,:*- b.ti:p U-ft ,? y-S-e:t j
'c-ti ;li si (Kemudian beliau mmgangkat kedua tangannya hingga

alat melihat lelatkan kedua ketialorya, beliau mengucapkan, "Ya

Allah, bukanlah alat telah menyampaikan). Diriwayatkan dari hadits

Abdullalr bin Amr, g,i, ,r;+i "4.trli:rrf| pt * to' ,p pr Li

dl';c,li :Srii ;-U- (Bahwa Nabi SAW menyebutkan perkataan Ibrahim

dan Isa, lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan,
"Ya Allah, umatlat).

Dalam hadits Umar RA disebutkan, ,-iOfu,J- I' J?a og

6? j ,t'i- * iur i/i ,F,'e:G yt +'#- ij, *'J j tiy {:
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tb:ti r;-Ji- €:i#t'Jlht|'a;s (Apabila wahyu turun kepada Rasulullah

SAW, maka terdengar seperti suara lebah di dekat waiahnya. Pada

suatu hari Atlah menurunkan wahyu kepada beliau, hingga kesedihan

pun hilang dari beliau. Setelah itu beliau menghadap ke arah kiblat

lalu mengangkat kedua tangan beliau lantas berdoa). Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan redaksi tersebut diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al Hakim.

Dalam hadits Usamah disebutkan, ,jb ll' ,r'; "'n$tJ\;*

'*\'53 e* th6;, ,WV $i'^5s e)tjt;t 'ii" iuej '"$qrb,
,sr;li ;jt 1,1t " 

pernah dibonceng oleh Nabi SAW di Arafah, lalu

beliau mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Kemudian unta beliau

condong hingga tali kendalinya jatuh, maka beliau meraihnya dengan

tangannya sambil tetap menganglmt tangannya yang lain). Hadits ini

diriwayatkan oleh An-Nasa' i dengan sanad yang j ayyid.

Disebutkan dalam hadits Qais bin Sa'ad yang diriwayatkan

oleh Abu Daud, "-ihi ,i:;- ii l:s-'{t * nir' ,p yt ,.r'tet j
ii+ ;. );J )i ,* |$;43 utit:k (Kemudian Rasututlah SAW

mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan, "Ya Allah

fiimpahlranlahJ berknh dan rahmat-Mu kepada l<eluarga Sa'ad bin

Ubadah.") Sanad hadits ini jayyid. Masih banyak hadits-hadits

lainnya yang menjelaskan tentang hal ini.

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadits

Umarah bin Ruwaibah, 'ri ;J'6J U; Fb ,i":6- e7- ots't i. ?.. ,sf: ,fi

1l$Ju, i:i- ri ,{t't;1ti'&: *v itt e },'[U:)'{it (Bahwa ia

melihat Bisyr bin Marwan mengangkat kedua tangannya, lalu ia
mengingkari itu dan berlcata, "sungguh alat telah melihat Rasulullah

SAW, dan tidak lebih dari ini," sambil berisyarat dengan jari
telunjuk).
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Ath-Thabari menceritakan dari salah seorang sala{ bahwa dia

memahami secara zhahir dan berkat4 "Sunnahnya, orang yang berdoa

memberi isyarat dengan satu jari."

Namun Ath-Thabari menyanggahnya, dengan mengatakan

bahwa hal itu terjadi ketika khathib menyampaikan khutbatr, dan itu

adalah zhahir redaksi hadits tersebut. Jadi, tidak dapat dijadikan

pedoman untuk melarang mengangkat kedua tangan ketika berdoa

karena adanya hadits-hadits lain yang mensyariatkaru:ya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan,

serta lainnya, dari hadits Salman secara marfu', ,"i-; t* 
€;'ol

r;,e Ani-bi *l*U e: ti, 9*'u ,#"(Sesungguhnya Tuhan kalian

Maha Pemalu lagi Maha Mulia, Dia malu terhadap hamba-Nya bila

hamba-Nya mengangkat kedua tangannya kepada-Nya, hamba-Nya

itu kembali dengan tangan lasong). Sanad hadits ini jayyid.

Ath-Thabari berkata, "Ibnu Umar dan Jubair bin Muth'im
memakruhkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ketika

Syuraih melihat seorang laki-laki berdoa sambil mengangkat kedua

tangannya, dia berkata, 'Siapa yang melakukan itu, semoga dia

kehilangan ibwrya'."

Kemudian Ath-Thabari mengemukakan riwayat-riwayatnya

dengan s anad-s an ad-nya yang berasal dari mereka.

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Abdullah bin Umar bin

Ghanim, dia menukil daxi Malik, bahwa mengangkat kedua tangan

dalam berdoa bukan perintah dari para ahli fikih. Dia mengatakan di

dalam kitab Al Mudawwanah, "Mengangkat tangan hanya khusus

dilakukan dalam shalat Istisqa' dengan memposisikan telapak

tangarurya ke arah tanah."

Sedangkan yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Ibnu Umar

adalatr mengingkari mengangkat tangan hingga sebatas bahu, dan dia

berkata, "Hendaknya sejajar dengan dadanya." Begitu juga yang

dinisbatkan oleh Ath-Thabari darinya.

I

,t

&
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ini adalah cara berdoa.

Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan darinya, dari jalur lainnya, dia

berkata, "Meminta dengan mengangkat kedua tanganmu hingga

sejajar bahu, beristighfar dengan memberi isyarat dengan satu jari, dan

ibtihat (berdoa memohon kebinasaan bagi yang berdusta) dengan

mengulurkan kedua tanganmu. "

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lairurya, dia berkata,

"Mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kepala-"

Namun dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar

membantah hal tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan Imam

Bukhari dalam kitab At Adab Al Mufrad dari jalur A1 Qasim bin

Muhammad, # greiU-,? yL e; nAt'+ i'.6- -e i)4?:
ilri d"b 6:9V3 #"b 111+ti. (Aku metihat lbnu (Jmar berdoa di

Al Qash sambil mengangknt kedua tangannya hingga sejajar dengan

kedua bahunya, sementara kedua telapalcnya menghadap ke arah

dirinya sedangkan punggung tangannya mengarah pada wajahnya).

24. Berdoa tanpa Menghadap ke Arah Kiblat

Fj * ht,* U, E,JE &ht,*, ;f *i;a 7
l*;-tf ii,r iii ,ar 

'J';:, 
t:- i;w ,F,' iwa,JAt t;-'+x-'U'* ,if iY,P- J-'llr;L{ t' ,b c-$rit,J;:t *%

t( li,r 2ii ilw -;:p'J- b')tu; i6 ,#5r u,*Jt A p
i-,Glt'p . -. | ) qt;'"#Ji,Jvt $f 'G,(L {,*

.fr t #i W. r'r fr*rt i'; 9"1
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6342. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Ketika Nabi

SAW berktrutbah pada hari Jum'at, seorang laki-laki berdiri lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, bedoalatr kepada Allah agar menurunkan

hujan kepada kami'. Maka langt pun mendung dan menghujani kami,

sampai-sampai orang hampir tidak dapat sampai ke rumahnya. Hujan

masih terus turun hingga Jum'at berikutnya, lalu bedirilah orang

tersebut 
-atau 

yang lainnya- lalu berkata, 'Berdoalatr kepada Allatt
agar menghindarkannya dari kami. Sungguh kami telah tenggelam'.

Maka beliau pun berdoa,'Ya Allah, turunkan di selcitar kami, dan

tidak pada kami'. Maka awan pun berpencar di sekitar Madinatr dan

tidak menghuj ani penduduk Madinah."

Keteranean Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Qatadah yang

berasal dari Anas Re, J*, irit a;liit'?'il-}r,,J- *i * to' ,J- U, E
tiSLi- oihr'g'ri ,.irr j:--1j 6- :)ui (Ketika Nabi SAW berkhutbah pada'!

hari Jum'at, seorang laki-laki berdiri lalu berlrata, "Wahai

Rasulullah, bedoalah kepada Allah agar menuntnlun hujan kepada

kami. ") Di dalamnya disebutkan, irf &r L\i ,ivi -i:t')i- Si! d; iui
L* 11 vSrV'n{Iri ,iA 

"f 
* ,go J4 (Pria tersebut kemudian

bediri -atau 
yang lainnya- lalu berkata, "Berdoalah kepada Allah

agar menghindarkannya dari kami. Karena sungguh kami telah

tenggelam." Maka beliau pun berdoa, "Ya Allah, turunkan di sekitar

kami, dan tidak pada kami.") Penjelasannya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang shalat Istisqa'. Pada sebagian jalur

periwayatannya, di bagian pertamanya disebutkan, t{t F;iJ' :JG
(Maka beliau pun berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada

kami.")

Keterkaitannya dengan judul ini, bahwa posisi khatib ketika

meny:rmpaikan khutbatr adalah membelakangi kiblat, dan tidak ada
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riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berputar pada kedua

doa tersebut. Pada pembahasan tentang shalat Istisqa' telah

dikemukakan dari jalur Ishaq bin Abi Thalhah, dari Anas mengenai

kisah ini, di mana di bagian akhirnya disebutkan , ,'oit:t)'J?'fi i{"'{t
;-Vr'Jiaa,Yl'j (Dan dia tidak menyebutkan bahwa beliau mengubah

posisi sorbannya dan tidak pula menghadap kiblat).

25. Berdoa dengan Menghadap ke Arah Kiblat

rij 1F) *htJ2U,ar:Ju N i i,t'*
.iir;, a;t''t ,Ft i , .U-L G$ ,GW- ;;It
$4;.Dari Abdullah bin Zaid, diaberkat4 'T'{abi SAW keluar

menuju tempat shalat ini untuk meminta hujan, lalu beliau berdoa dan

meminta hujan, kemudian menghadap ka arah kiblat dan membalik

posisi sorbarulya."

Keterangan Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin

Zaid,, diaberkata, tbi ,giai- 4dit (b j\*j * 1o' .* 4t n;
i"t':r|.Ji j, Vt'):lbr j ,r!l"Z,tt (Nabi SAW keluar menuju tempat

shalat ini untuk meminta hujan, lalu beliau berdoa dan meminta

hujan, kemudian menghadap ka arah kiblat dan membalik posisi

sorbannya).

Al Ismaili berkata, "Hadits ini cocok dengan judul sebelum

ini," Maksudnya adalah mendahulukan doa sebelum shalat Istisqa'.

Kemudian dia berkata, "Tapi mungkin yang dimaksud Imam Bukhari

adalah ketika beliau merubah posisi dan letak sorban beliau, saat itu

beliau juga berdoa."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, memang itu maksudnya, lalu

sebagaimana biasanya dia mengisyaratkan kepada sebagian jalur

periwayatan hadits, karena hadits ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang shalat Istisqa' dari jalur ini dengan redaksi, $ ifft

i"tS, Sit-;i; Vt|#y?'ri-ot5\1 (Dan bahwa lrctil@ beliau hendak

berdoa, beliau menghadap l(e arah kiblat dan merubah letak

sorbannya). Dia juga memberinya judul "Menghadap Kiblat saat

Berdoa".

Penggabungan antara hadits ini dan hadits Anas adalatr bahwa

hadits Anas RA berkenaan dengan khutbatr Jum'at di masjid,

sedangkan kisah yang terdapat dalam hadits Abdullah birnZud adalalt

di tempat shalat.

Judul ini tidak disebutkan dalam riwayat Abu Zatd Al
Marwazi, sehingga haditsnya menjadi bagran dari bab sebelumnya,

dan dengan begitu sanggahan Al Ismaili tidak dapat diterima.

Sejumlah hadits tentang menghadap kiblat saat berdoa telah

diriwayatkan, di antaranya:

Pertama, hadits Umar yang diriwayatkan oleh ArTirmidzi
yang telah saya kemukakan pada bab "mengangkat kedua tangan saat

berdoa".

Kedua, hadits Ibnu Abbas RA yang berasal dari Umar yang

diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmi dzi, i;j P ;U.'?T- ott tlJ

#.t w- ss,i ,g-u-'s ; *r'J;;;-tt ,;1rJrr di*i *?ot & I'
(poia saat perang Badar, Rasulullah SAW melihat kepada orang-

orang musyrik, lalu beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian

mengulurkan kedua tangan beliau, lantas berbisik kepada Tuhannya).

Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud RA, fV", ,)t' ltr {* 
t4, 

J;iay

e-; u I * Oi ,tl3r (Nabi SAWmenghadap ke arah Ka'bah, lalu
'*"rdookon 

kebinasanaan untuk beberapa orang Quraisy).
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Keempat, hadits Abdunahman bin Thariq yang berasal dari

ayaturya, |Fl,.sV :t:tb r1i6j )g rst otg '*t * dJt rG l' i'Jri ot

61J'z-j4t (Bahwa apabila Rasulullah SAW melewati suatu tempat

pemukiman yang tinggi, beliau menghadap ke arah kiblat lalu

berdoa). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Ini

adalah redaksi An-Nasa'i.

Kelima,hadits Ibnu Mas'ud RA, P, # l,' ,p )t'J?, u-ft

i36s\g) J'r * fi Q (Aht pernah melihat Rasulullah SAW berada di

srsi kuburan Abdullah Dzu An-Najadain). Di dalam hadits ini

disebutkan , iu-4t:1 Vt'Jit"t ryt b el * (Setelah selesai

penguburannya, beliau menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat

kedua tangan beliau). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah di

dal am krtab S h a hi h -ny a.

26.DoaNabi SAW untuk PelayannyaarE r Panjang Umur dan

Banyak Harta

L\i ,i^ii'&:G at J'yt t- ,]l'dv :Js

.'^Wi q'i !16.s i:$):r'41

6344. Dari Anas RA, dia berkata, "Ibuku berkata, 'Wahai

Rasulullah, pelayanmu Aras, berdoalah kepada Allah untuknya''

Beliau kemudian mengucapkan,'Yd Allah, perbanyaklah harta dan

anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau anugerahknn

kepadanya'."
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Keterangan Hadits:

(Bab Doa Nabi SAW untuk Pelayannya agar Panjang Umur

dan Banyak Harta). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits

Anas RA, ic'j;i lilri ,i,i .ij lrr iii ,7i'oi2e lt',5'i1,t U ,;f Ud
iiy gUutcu berkata, "Wahai Rasulullah, pelayanmu Anas, berdoalah

kepada Allah untulcnya." Beliau kemudian mengucapkan, "Ya Allah,

perbanyaklah harta dan analcnya). Penjelasannya telah dikemukakan

sebelumnya, dan hadits ini memang disebutkan dalam beberapa bab.

Dalam hadits ini, tidak ada redaksi yang menyinggung tentang

umur, maka sebagian pensyarah berkat4 "Kesesuaian hadits ini
dengan judulnya, bahwa doa agar dibanyakkan anak membutuhkan

umur yang panjang."

Namun pendapat ini dibantah, bahwa tidak ada keterkaitan

antara keduanya selain dalam bentuk majaz, yaitu bahwa maksud

banyaknya anak adalah sebutan anak tetap ada selama anak-anak itu
masih ada. Jadi, seolah-olah dia masih hidup.

Jawaban yang lebih tepat adalah, bahwa sebagaimana biasanya

Imam Bukhari mengisyaratkan pada riwayatnya di sebagian jalur,

karena dia meriwayatkan di dalam l<rtab Al Adab Al Murfad dari jalur

lainnya, dari Anas RA, dia berkata, 
"!)$-? 

,-fl ii et- pt if U,;

t .*t , frt- ,g?: 'rij1', iic ';fi 'fr|li , ,ilui r'i iu ti ((Jmmu Sutaim -
yaitu ibunya Anas- berkata, "Pelayan kecilmu, tidakkah engkau

berdoa untulmya? " Beliau kemudian mengucapkan, "Ya Allah,
perbanyaklah harta dan analotya, panjangkanlah umurnyo dan

ampunilah dia.")

Tentang banyaknya anak dan harta Anas, Imam Muslim
meriwayatkan di akhir hadits ini dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abi
Thalhah, dari Anas RA, g1Jj it: erri o, ,H{i d,6 ol.y,y ,,ii',lC

f'rj, yqt * ob O'r\rtq (Anas berkata, "Demi Allah, sesungguhnya
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hartalu sangat banyak, sementara anak-anaklru dan anak-anak dari
anak-anakku kini berjumlah hampir seratus.') Disebutkan dalam

hadits "tha'un adalah syahid bagi setiap muslim" pada pembahasan

tentang pengobatan, ucapan Anas RA, ,#'U'di'rrt *i ,gy e';ti
,n

oy:fu) i-rv {k1r gthAt t# ft- dl Qq*inoh anak perempuanku

memberitahukan kepadaku bahwa hingga datangnya Al Hajjaj ke

Bashrah, telah dikuburkan sebanyak seratus dua puluh orang dari

keturunanku).

An-Nawawi berkata, "Dia adalah sahabat yang paling banyak

anak."

Ibnu Qutaibah di dalam kitab Al Ma'arif berkata, "Ada tiga

orang yang tinggal di Bashrah, yang mana mereka belum meninggal

sampai setiap mereka melihat seratus lak-laki dari keturunannya, yaitu

Abu Bakrah, Anas, dan Khalifah bin Badr." Yang lainnya

menambahkan yang keempat, yaitu Al Muhallab bin Abi Shufrah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai

Anas, "Ia memiliki kebun yang setiap tahun menghasilkan buah-

buahan dua kali. Di dalamnya terdapat tumbuhan yang wangi

menghembuskan aroma misik."

Tentang panjangnya umur Anas telah disebutkan di dalam

krtab Ash-Shahih,bahwa saat hijrah, Anas berusia sembilan tahun, dan

dia meninggal pada tahun sembilan puluh satu. Ada juga yang

mengatakan sembilan puluh tiga dan dia berusia seratus tiga tahun.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Khalifah, dan inilah yang

bisa dijadikan pedoman. Mayoritas ulama mengatakan bahwa usianya

mencapai 107 tahun, dan paling sedikit yang mengatakan adalah 99

tahun.
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27.Doa ketika Tertimpa Bencana atau Kesusahan

*i&i*\'
,^uLr ,ll U '1i

* at orr iJs C{"?nt or, fe qt f
,F-rrr i; y^it ii,r vt .rt I 

' J'y- +'$r ry
.*;)t ,i'-At',-,ri or\i, ,:t'r3t

6345. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah

SAW tertimpa bencana beliau mengucapkart,'Laa ilaaha illaallaahul
azhiimul haliim. Laa ilaaha illaallaahu rabussamaawaati wal ardhi
warabbul arsyil azhiim (Tidak ada sesembahan kecuali Allah Yang

Maha Agung lagi Maha Lembut. Tidak ada sesembahan kecuali Allah
Tuhan semua langit, Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang agung)'."

'" '" , *; *a?tt 'U 
nt J?_,';,i ,u"tL ;.t ,fJ-9 J_:r----rr_ r-lt ,

\,rgiJt,/';l, i-,, hr oL u\J .;-jr 
"pirii,r lt i,r,t,'7'3!,

fft ,/';lt Lri *'r\i',-,;, ,r>(,ht t-,rht \ dl

/o I z-)t. -/t/- c . -/or, ,zalt-z U o. ttrr:.'

.a,u, o>us f # tiJJ> :.*; rJU;

6346. Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah SAW ketika
ditimpa bencana beliau mengucapkan, "Laa ilaaha illaahul'azhiimul
haliim. Laa ilaaha illallaahu rabbul arsyil azhiim. Laa ilaaha
illallaahu rabus samaawaati, wa rabbul ardhi, wa rabbul arsyil
kariim (Tidak ada sesembahan kecuali Allah Yang Maha Agung lagi
Maha Lembut. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Tuhan Arsy yang
agung. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Tuhan semua langit,
Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang mulia.")

Wahab berkata, "Syu'bah menceritakan hadits yang serupa

kepada kami dari Qatadah."
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Keterangan Hadits:

(Bab doa ketika tertimpa bencana atau kesusahan)'

Maksudny4 kondisi yang memberatkan jiwanya sehingga

membuatnya berduka dan bersedih.

?F 
'+ *U-;st lBetiau berdoa ketika tertimpa bencana atau

kesusahan). Maksudnya, ketika terjadinya kedukaan. Disebutkan

dalam riwayat Muslim dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah, o.--?

,a'/Ar'r ,t g';-'tA i:ri" (Beliau berdoa dengan itu dan

mengucapkannya ketika tertimpa bencana atau kesusahan).

Riwayatnya berasal dari Yusuf bin Abdullah bin A1 Harits, dari Abu

Al Harits dan Abu Al Aliyah, ;1f.9 $ o'6 (Apabila beliau tertekan

oleh suatu perkara). Dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i dan dinilai shahiholeh Al Hakim disebutkan , & int J?j 4
4ilbii;-t3i"q; *r'JF\o+.ir: eq<sr:\F P3 * u,

(Rasulullah sAW mengajarkan kalimat-kalimat itu kepadalat dan

menyuruhlat, apabila aht mengalami bencan atau kesusahan agar alat

mengucapkannya).

g.;st'c:': ,p\\i', ,?tt:J)t './l tjt' if iif r ,ip"r' fi51' Xit' 
'rf aif r

fryJ (Tidak ada sesembahan kecuati Altah Yang Maha Agung lagi

Maha Lembut. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Tuhan semua

langit, Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang agung). Dalam riwayat yang

setelahnya disebutkan dengan redaksi, f-$t l'jl 
,e;t,y't\\'et't

(Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang mulia), sedangkan di bagian

awalnya disebutkan dengan redaksi, f-F A';t 
n'ar g"lron Arsy yqng

mulia) sebagai ganti redaksi, fi--t7.ir d-$j' (Yang Maha Agung lagi

Maha Lembut). semua yang terkandung oleh kedua riwayat ini

disebutkan di dalam riwayat wuhaib bin Khalid yang telah saya

isyaratkan, namun pada redaksinya disebutkan, fr-ajr il-lii' (Yang

506 _ TATIIUL BAARI



Maha Mengetahui lagi Maha Lembut). Demikian juga dalam riwayat

Muslim yang berasal dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dia menyebutkan

kata i*liir sebagai ganti l:Uir.

#t ;?t'qs (funon Arsy yang Agung).Ibnu At-Tin menukil

dari Ad-Dawudi, bahwa dia meriwayatkan kata '$lt dan iJ-i3r
dengan rafa'padaredaksi, i-3, J?ttqt (Tuhan Arsy yang mulia),

karena keduanya dianggap sebagai sifat untuk ka,r- 
tq). 

Sedangkan

redaksi y*g ditibutkan dalam riwayat Jumhur, kedua kata tersebut

dibaca jarr sebagai sifat untuk kata ;:ljj;r. Demikian juga qira'ah

Jumhur pada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 129, Al
Mu'minuun ayat 86 dan An-Naml ayat 26, n$it l:F 'qt gulron

Yang mempunyai Arsy yang agung) dan dalam surah Al Mu'minuun

ayat 116, f-/jr g-lt 
tq 

(Tuhan Yang mempunyai Arsy yang mulia).

Sementara Ibnu Muhaishin membaca kedua kata tersebut denganiarr.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Katsir dan Abu

Ia'far Al Madani.

Cara menetapkan harakat akhir kata tersebut adalah, salah

satunya telah disebutkan sebelumnya, sedangkan yang kedua adalah

dibaca rafa' karena sifat untuk kata arsy yang memiliki kedudukan

sebagai khabar (predikat) yang dibuang dan dipisahkan dari kata

sebelumnya yang berfungsi sebagai pujian. Ini bisa dibenarkan karena

ada dua macam qira'ah. Sementara Abu Bakar A1 Ashamm

membenarkan pendapat yarg pertama, karena penyandangan sifat

iigjr tepaaakata Llr aoatatr lebih utama daripada penyandangannya

kepada kata;'/ir. Mengenai pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh,

karena penyandangan sifat agung kepada yang agung lebih kuat dalam

mengagungkan yang agung. Selain itu, karena burung Hud-hud

menyifati singgasana Balqis dengan sebutan, "et i;p @tnggasana

yang besar). Dan hal ini tidak bisa diingkari oleh Sulaiman.
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Para ulama berkata, "Al flaliim adalah yang menangguhkan

hukuman dalam keadaan mampu melaksanakannya saat itu, Al Azhiim

adalatr yang tidak ada sesuatu yang agung terhadapnya, dara Al Kariim

adalah yang memberikan keutamaan."

Tambahan penjelasan tentang ini akan dikemukakan pada

penjelasan tentang Asma'ul Husna.

Ath-Thaibi berkata, "Hal ini muncul sebagai pujian dengan

menyebutkan kata Rabb agar sesuai dengan akitvitas menghilangkan

kesusahan. Dalam redaksi kalimat tersebut terkandung tahlil yang

rnencakup tauhid, sedangkan itu adalah pokok penyucian yang agung,

dan keagungan itu menunjukkan sempurnanya kekuasaan, sementara

kelembutan menunjukkan pengetahuan, karena yang tidak mengetahui

tidak akan tampak kelembutan dan tidak pula kemuliaan, keduanya

merupakan ciri dasar kemuliaan."

Dalam hadits Ali yang telah saya isyaratkan disebutkan, 1j!,

,>4at"ai N.'*it1 ,Tt ;'it'g.tlirr 31ri5 j,rr i6..l1., .i.!i' p-flr lrrlf
(Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maha Suci Allah, Maha Suci

Allah Tuhan Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta

alam). Sedangkan dalam redaksi lainnya disebutkan, iJjr'p:i,
(Yang Maha Lembut lagi Maha Mulia) di bagian awalnya. Selain itu,

dalam redaksi lairurya disebutkan , |$r Ut i U-i 1 'o;L1?ttr lf if f

i-,,,,,3j, ,*psr i'd;t I h\\t lf if r (Tidak ada sesembahan kecuali

Allah semata, tidak ada sehttu bagi-Nya, yang Maha Tinggi lagi

Maha Agung. Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada

sekutu bagi-Nya, yang Maha Lembut lagi Maha Mulia). Dalam

redaksi lainnya juga disebutkan, '!:q'$AJ'nft',ji[,j' 1r' ft it I
',idit Li n uuiii ,;-5lr ,i.f,ti) j{t:1 Qidak ada sesembahan

kecuali Allah yang Maha Lembut lagi Maha Agung, Maha Suci Dia

lagi Maha Tinggi Tuhan Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam). Semua redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

5O8 - TATIIUL BAARI

{



Ath-Thabari berkata, "Makna perkataan Ibnu Abbas, ' jiSJ-'
(berdoa) sebenarnya adalah pengesaan dan pengagungan yang

mengandung dua kemungkinan, yaitu:

Pertama, yang dimaksud adalah mengemukakan itu sebelum

berdoa, yaitu seperti hadits yang berasal dari Yusuf bin Abdullah bin
Al Harits, yang di bagian akhirnya menyebutk an, jr:lj-t (Kemudfan

beliau berdoa)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga hadits yang

diriwayatkan Abu Awanah di dalam kitab Mustakhraj-nya dari jalur

ini. Sedangkan dalam riwayat Abd bin Humaid yang berasal dari jalur

ini disebutkan, jLi ;i U? q i)g (Apabila beliau terdesak suatu

perkara, beliau mengucapkan) lalu disebutkan dzikir yang ma'tsur,

dengan menambahkan redaksi , Gi'J (*"*udian beliau berdoa).

Selain itu, dalam kitab A/ Adab Al Mufrad disebutkan hadits yang

bersal dari Abdullah bin Al Harits dengan redaksi, ,t# i.\i>i,*,' g*u

mendengar lbnu Abbas) lalu disebutkan haditsnya. Di bagian akhir

hadits tersebut disebutkan , 6? ,p Jft "*lli ga Allah, palingknnlah

keburukannya dariku).

Selanjutnya Ath-Thabari berkata, "Ini dikuatkan oleh apa yang

diriwayatkan oleh Al A'masy dari Ibrahim, dia berkata, 'Dikatakan

bahwa bila seseorang memulai dengan pujian sebelum berdoa maka

akan dikabulkan, dan bila dia memulai dengan doa sebelum pujian,

maka itu sebagai pengharapan'.

Kedua, sebagaimana jawaban Ibnu Uyainah, yaitu yang

diceritakan oleh Husain bin Hasan Al Marwazi kepada kami, dia

berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Uyainah tentang hadits yang di

dalamnya disebutkan, it r,ii&i *o htt e'4, 9) ir'-';;C a iki
'i t'E-f, 1i:rr) h' U (Aoo yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW

di Arafah adalah, 'Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata'.)
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Lalu Suffan berkata, "Itu adalah dzikir, tidak ada doa di dalamnya,

tetapi Nabi SAW bersabda dari Tuhannyu, g)f*''",* efi';li' ,;

fl;.riJt ,Pl g|F|'r*bi (Barangsiapa yang disibukkan oleh dzikir

kepada-Ku sehingga tidak sempat meminta kepada-Ku maka Aku

memberinya yang paling utama dari apa yang Alru berikan kepada

or an g- or ang y ang m emint a)."

Dia juga berkata, "Umayyah bin Abi Ash-Shalt mengatakan

saat memuji Abduilah bin Jad'an, 'Perlukah aku menyebutkan

keperluanku ataukah rasa malumu telah cukup bagiku, karena

kharismamu adalah malu. Jika suatu saat seseorang memujimu, maka

dia sudah merasa tercukupi (terbalas) karena rasa malumu terhadap

pujian'. Sufyan berkata, 'Itu adalah makhluk, ketika dinisbatkan

kemuliaan kepadanya, cukuplah pujian mewakili permintaan, apalagi

Pencipta'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua dikuatkan oleh

hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan secara marfu', ?Pt)

.;4.bt'u * 4*q uf rr iyt ,e:flt f e fi 65 ],t l?' s;
J jus?n; t+e*:.ttb ,srd i,rJ*, ,yterL\ t'03$ looanya Dzun

Nun [YunusJ ketika berdoa di dalam perut ikat adalah, 'Laa ilaaha

illaa anta subhaanaka innii kuntu meinazh zhaalimiin [tidak ada

sesembahan kecuali Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku

termasuk orang-orang yang zhalimJ'. Sungguh tidaklah seorang

muslim berdoa dengannya pada sesuatu, kecuali Allah

mengabulkannya). Hadits ini diriwayatkan oleh ArTirmidzi, An-

Nasa'i dan Al Hakim. Dalam redaksi Al Hakim disebutkan, ,:Yj'Jti!

'#'!1 ,'r)tj *b il, ,r,,; l, l-l 
',lrus rt;o'h'dJ,i|'ebe o'lAUsi

,ry'#t 4 U.':€3:.rtri5 jirr {i Sl.(Lalu seorans taki-taki berkata,

"Apaknh itu khusus untuk Yunus atau umum untuk orang-orang yang

beriman?" Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah engkau sudah
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mendengar firman Allah, 'Dan demiknnlah Kami selamatkan orang-

orang yang beriman'. ").

Ibnu Baththal berkata: Abu Bakar Ar-Razi menceritakan

kepadaku, "Ketika Aku di Ashbahan di tempat Abu Nu'aim, aku

sedang mencatat hadits. Di sana terdapat seorang syaikh yarlg

bernama Abu Bakar bin Ali. Semua fatwa bersumber darinya. Suatu

saat dia ditangkap lalu dihadapkan kepada penguasa kemudian

dipenjara. Lalu aku bermimpi melihat Nabi SAW dalam tidurku dan

Jibril di sebelah kanan beliau menggerak-gerakkan kedua bibimya

dengan bertasbih tiada hentinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, 'Katakan kepada Abu Bakar bin Ali, agar dia berdoa

dengan doa ketika ditimpa kesusahan yang terdapat di dalam kitab

Shahih Bukhari sampai Allah memberikan jalan keluar untuknya'.

Keesokan harinya, aku memberitahukan mimpi itu kepadanya, maka

dia pun berdoa dengan doa tersebut. Dalam waktu tidak lama, dia

dikeluarkan dari penj ara."

Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al Faraj Ba'da Asy-

SyidQah meriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Umair, dia berkata,

"Al Walid bin Abdil Malik mengirim surat kepada Utsman bin

Hayyan: 'Lihatlah Al Hasan bin Al Hasan, lalu cambuklah dia seratus

kali dan berdirikan dia di hadapan orang-orang'. Maka Utsman pun

mengirim utusan kepada A1 Hasan, lalu utusan itu kembali dengan

membawanya. Kemudian Ali bin A1 Husain berdiri lalu berkata,

'Wahai sepupuku, ucapkanlah kalimat-kalimat penawar kesusahan,

niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untukmu'. Dia kemudian

teringat hadits Ali dengan lafazh kedua, maka dia pun membacanya.

tatkala Usman mengangkat kepalanya kepadanya, ia berkata, 'Aku

melihat wajah seorang laki-laki yang didustakan. Lepaskanlah dia,

nanti aku akan menulis surat kepada Amirul Mukminin untuk

menyampaikan alasannya'. Tak lama kemudian dia pun dilepaskan."

An-Nasa'i dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Hasan

bin Al Hasan bin Ali, dia berkata 'I(etika Abdullatr bin Ja'far
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menikatlkan putrinya, dia berkata kepadanya, 'Jika ada yang datang

kepadamu, maka hadapilah dia dengan mengucapkan, i;Jiir h' lt it I

,#Jt ,a1)\.i-:,;Jr ,r;-giir lJ,, Li a' or;* ,t-ft (Tidak ada

sesembahan kecuali Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Mulia-

Maha Suci Allah Tuhan Arsy yang agung. Segala puii bagi Allah

Tuhan semesta alam)'. Al Hajjaj kemudian mengirim utusan

kepadaku, maka aku pun mengucapkan itu, dia berkata, 'Demi Allah,

sungguh aku telah mengirim utusan kepadamu, dan aku ingin

membunuhmu, tapi kini engkau adalah orang yang lebih aku cintai

daripada si fulan dan fulan'."

Dalam redaksi lainnya disebutkan tambahan, "Maka mintalah

kebutuhanmu."

Di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan doa-doa ketika

ditimpa kesusahan atau bencana adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan

selain At-Tirmidzi, dari Asma' binti Umais, dia berkat a, iitr )'y"1 |J'Ju

F,!?i I l; t'i?,,i r.7iJr '+W:F 
"W 

,!tb(71 ,',;;: *ht ,v
ti, lnrtulullah SAW bersabda kepadaku, "Maukah aku ajarkan

kepadamu knlimat-kalimat yang engkau ucapkan ketika tertimpa

kesusahan? Allah Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan-Mu dengan

sesuatu pun.") Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits serupa dari

jalur Abu Al Jauza', dari Ibnu Abbas. Abu Daud meriwayatkan dari

Abu Bakrah secara marfu' dan hadits ini dinilai shahih oieh Ibnu

Hibban, ,i# {t" 4 ;\#ro ;\1'a#i &ti , q:;at otys
,

,t

t tf 'il Ul X 'alS 
*1tS d.'*i:J (Doa orang yang ditimpa kesusahan

adalah, 'Allaaumma raltmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii

tharfata ainin, wa ashlih lii sya'nii laillahuu laa ilaaha illaa anta [ya
Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu, maka janganlah Engkau

meninggalkan diriku seknlipun sekejap mata dan perbaikilah seluruh

urusanku. Tidak ada sesembahan kecuali EngkauJ -")

512 _ TATTIUL BAARI



28. Memohon Perlindungan dari Kesulitan yang Berat

*{t # a\g'*r;aht *Utotr:i1.} c.i *
.,r.r;tri "fl ;,j cllzit:y) ,:fu;;.,;1

e'"#) €s'rlt'l ,i:t-rr(tLi;,Lfi d,l ,L$iG
6347. Dari Abu Hurairah, (dia berkata) 'Nabi SAW memohon

perlindungan dari kesulitan yang berat, tertimpa penderitaan,

buruknya qadha', dan berkuasanya musuh."

Sufyan berkata, "Haditsnya ada tiga (kalimat), aku

menambahkan satu, tapi aku tidak tahu yang mana."

Keterangan Hadits:

(Bab Memohon Perlindungan dari Kesulitan yang Berat).
Kandungan hadits ini telah dikemukakan dalam sebuah hadits yang

telah disebutkan pada pembahasan tentang permulaan turunnya
wfryu, yaitu di awal kitab ini.

Stiuu_ ist-..S Q{abi SAW memohon perlindungan). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, sementara

Musaddad meriwayatkarulya dari Sufyan dengan sanad-nya ini
dengan redaksi, tt\".,-;,3 (Mohonlah perlind.ungan). Kami akan

menjelaskan hal ini pada pembahasan tentang takdir. Demikian juga
yang disebutkan dalam riwayat Al Hasan yang berasal dari Ali Al
Wasithi, dari Suffan yang diriwayatkan oleh Al Ismaili dan Abu
Nu'aim.

oiiltJt )jlsj (Tertimpa penderitaan). Kata ad-dark artinya

menjumpai atau mendapati, sedangkan kata asy-syaqaa' artinya
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kebinasaan atau kehancuran. Ini adalah sebutan tentang sebab yang

mengakibatkan kebinasaan.

i$i" Sti 6ujyan berkata). Maksudnya, Ibnu Uyainah yang

meriwayatkan hadits tersebut. Hadits ini maushul dengan sanad

tersebut.

, a ttii .l- r - ' t

AWi f.l3i t (a:+t) tii i:r51 ,,))tJ cidt (Haditsnya ada tiga

[kalimaiJ, ok *nro*bahkan satu, tapi aku tidak tahu yang mana).

Hadits marfu'yang diriwayatkannya terdiri dari tiga kalimat di antara

keempat kalimat itu, sedangkan salah satunya adalah tambahan dari

Sufyan sendiri, kemudian ia lupa yang mana tambahannya itu.

Disebutkan du.l3" riwayat Al Humaidi dalam krtab Musnad--

nya dari Sufyan, H.t'it g#,e &yi ci/-Jt (Haditsnya ada tiga

[kalimatJ dari keempat [kalimatJ ini). Diriwayatkan juga oleh Abu

Awanah, Al Ismaili dan Abu Nu'aim, dari jalur Al Humaidi, bahwa

sebagian periwayatnya tidak menjelaskan itu dari Sufyan secara

mendetail.

Dalam hal ini, ada sanggahan terhadap Al Karmani yang

memaklumi Sufyan dalam menjawab orang yang mempermasalahkan

tambahannya pada redaksi kalimat hadits tersebut kendati tidak

dibolehkan menyisipkan kalimat ke dalam redaksi hadits, dia berkata,

"Jawabannya adalah dengan menjelaskan itu ketika menceritkannya."

Mengenai hal ini perlu diteliti lebih jauh. Pada pembahasan

tentang takdir akan dikemukakan riwayat dari Musaddad, dan

diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Khaitsamah dan Amr
An-Naqid, An-Nasa'i dari Qutaibah, Al Ismaili dari riwayat Al Abbas

bin Al Walid, Abu Awanah dari riwayat Abdul Jabbar bin Al Ala',
dan Abu Nu'aim dari jalur Sufyan bin Waki', semuanya

meriwayatkan dari Sufyan dengan keempat kalimat tersebut tanpa ada

keterangan penjelasan. Hanya saja Imam Muslim mengatakan dari
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Amr An-Naqid, "Suffan berkata, 'Aku ragu bahwa aku telah

menambahkan satu kalimat di antara kalimat-kalimat tersebut'."

Selain itu, diriwayatkan oleh Al Jauzaqi dari Abdullah bin

Hasyim, dari Suffan, dan dia hanya menyebutkan ,tiga kalimat,

kemudian dia berkata, "Suffan mengatakan, rlijlt titlJtj (Dan

berkuasanya musuh)." Diriwayatkan juga oleh A1 Ismaili dari jalur

Ibnu lJmar, dari Sufhan, dan dia menjelaskan bahwa kalimat

tambahan itu adalah, ,li-lli 'Ut; '1,1 (Dan berlatasanya musuh). Hal

yang sama pula diriwayatkan oleh A1 Ismaili dari jalur Syuja' bin

Makhlad, dari Sufyan yang hanya tiga kalimat, tanpa disertai kalimat

tersebut [yukni tanpa kalimat : ot:Jb'ti'UAll.

Dari sini, dapat diketahui kepastian kalimat tambahan tersebut.

Kemudian jawaban tentang pandangan tadi, bahwa dulunya, bila
Su$an menceritakan hadits ini, dia dapat membedakannya, namun

setelah berlangsung cukup lama, dia lupa sehingga tidak dapat

membedakannya. Namun, ada sebagian orang yang pernah mendengar

hal itu darinya sebelum dia lupa. Kemudian Sufyan tidak dapat

meinbedakan tambahannya, dia hanya menyebutkan bahwa pada

kalimat-kalimat itu tedapat kalimat tambahan namun tidak jelas yang

mana. Setelah itu dalam periwayatannya tidak ada keterangan yang

membedakan (antara redaksi asli dan tambahan) dan tidak juga ada

keterangan bahwa dalam redaksi itu terdapat kalimat tambahan.

Mungkin karena lupa menyebutkan, atau sebenarnya sudah dibedakan

sesuai keterangan darinya namun sebagian orang yang mendengarnya

tidak memperhatikan itu [karena terfokus pada redaksinya saja].

Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "t{r lie adalah kesulitan

berat yang menimpa seseorang yang tidak dapat diemban dan tidak

dapat dihindarinya."

Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Qi
cLJt adalah sedikitnya harta dan banyaknya keluarga (tanggungan).
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Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu umar. Yang benar,

itu hanyalah satu salah macam kesuliatan yang berat. Ada juga yang

berpendapat, bahwa itu adalah kematian yang dipilih'

Lebih jauh dia berkata,"s.(i!:Jt !,i berkenaan dengan perkara-

perakra dunia dan akhirat. Begitu jurga otla-lit;; besifat, terkait

dengan jiwa, harta, keluarga, anak, akhir hidup dan tempat kembali.

Sedangkan yang dimaksud dengan al qadha' di sini adalah apa yang

telah ditetapkan, karena semua ketetapan Allah adalah baik, tidak ada

yang buruk."

Sementara itu yang lain berkata, "Qadha' adalah ketentuan

secara global di masa azali, sedangkan qadar adalah ketentuan

terj adinya b agi an-b agi an itu sec ara terp erinci' "

Ibnu Baththal berkata, ,,r\:r.,Jal)\tt*, adaiah yang menoreh

sangat mendalam pada hati dan jiwa."

Nabi SAW memohon periindungan kepada Allah dari hal itu

adalah untuk mengajari umatnya, karena Allah telah melindunginya

dari semua itu. Seperti itulah pendapat yang dinyatakan oleh Iyadh.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak dapat dipastikan demikian,

bahkan kemungkinannya bahwa beliau meminta perlindungan kepada

Tuhannya, agar hal itu tidak terjadi pada umat beliau. Hal ini

dikuatkan oleh riwayat Musaddad yang menyebutkan redaksi perintah

sebagaimana yang teiah saya kemukakan.

An-Nawawi berkata,,, olJjlj\'dit3 adalah bergembiranya

musuh karena musibah yang menimpa orang-orang yang bermusuhan

dengan mereka. Hadits ini menunjukkan bahwa memohon

perlindungan dari hal-hal tersebut dianjurkan, dan semua ulama di

semua tempat dan masa sepakat akan hal itu. Namun sebagian orang-

orang zuhud menyangkalnya."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini telah diisyaratkan di awal

pembahasan tentang doa.

Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa perkataan bersajak

tidak makruh bila terlontar tanpa sengaja dan tidak dibuat-buat.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi.Ia berkata,

"Hadits ini menunjukkan disyariatkarurya memohon perlindungan,

dan ini tidak bertolak belakang dengan keterangan bahwa yang telah

ditakdirkan tidak dapat ditangkal, karena kemungkinannya masih

termasuk qadha', sebab ada kalanya telah ditetapkan suatu musibah

bagi seseorang dan ditetapkan juga bahwa bila dia berdoa maka akan

dihindarkan darinya. Maka qadha' itu bisa ditangkal dan dicegah.

Manfaat memohon perlindungan dan berdoa adalah hamba

menampakkan kebutuhan dan ketundukannya kepada Tuhannya.

Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan di awal pembahasan

tentang doa.

29.Doa Nabi SAW,"Ya Allah, (Gabangkanlah aku) pada Teman

yang berada di tempat yang tertinggi."

)G: ,={ f)tUit'.|i,#it; "';* €?i qW it*
\t 

'U 
it J'y., ,:tS :',iv W h' qsr, ^-fi.cli -rVt )fi'u

;;:6 6'; ? 6U'*a J :le+ ;j J'.ri. -Li #
,1G, ',, **=5W *ni;;- r.'J;t.'H"i,#t
.-Eli ;*.15t @;,ie d ,r^T".tt Jt?;;'#G,Gt3i'";
',--4:, ti'S- u5 ,Srlt e.*41fi'; .lLj ,6"rt:rJ-V rif ii

. ;;li elSt i#i,dr7* -{^g }T :rb, uK' Uu &
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6348. Dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah

bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku 
-tentang 

beberapa orang pria

dari kalangan ahli ilmu- bahwa Aisyah RA berkata, "Rasulullah

SAW pernah bersabda ketika beliau sehat, 'Tidak seorang nabi pun

mati hingga dia melihat tempat dudulcnya di surga'. Kemudian dia

disuruh untuk memilih. Tatkala ajal hampir menjemput 
-saat 

itu
kepala beliau di atas pahaku- beliau pingsan sesaat, kemudian

siuman, lalu beliau mengarahkan pandangan ke langit-langit, lalu

mengucapkafl, "Ya Allah, Kekasih Yang Maha Tinggi '. Aku berkata,

'Jadi, beliau tidak memilih kami'. Dan aku tahu, bahwa itu adalah

perkataan yang pernah beliau ceritakan kepada kami ketika beliau

sehat."

Aisyah berkata, "Itu adalah kalimat terakhir yang beliau

ucapakan, 'Ya Allah, Teman yang berada di tempat yang tertinggi'."

Keteranqan Hadits:

{Bab). Demikian redaksi yang dikemukakan pada mayoritas

naskah, yakni tanpa judul. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan

hadits Aisyah RA tentang wafatnya Nabi SAW, di dalamnya

disebutkan sabda beliau SAW, ,-i!-li '#.llt (Teman yang berada di

tempat yang tertinggi). Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan

di awal-awal pembahasan tentang peperangan. Kaitannya dengan

sebelumnya, bahwa pada hadits ini ada isyarat hadits Aisyah RA,
bahwa apabila beliau merasakan sakit, beliau meniup dirinya dengan

mu'awwidzal. Namun dalam redaksi kisah ini, beliau tidak memohon

perlindungan, yakni saat beliau mengalami sakit menjelang wafat.

Bahkan telah dikemukakan pada judul kematian Nabi SAW, dari jalur

Ibnu Abi Mulaikan, dari Aisyah RA, r(-Jt l1.LitgV ,e;'r;i'*i3

.-i}'li ,*jt e iJtli (Uot o aku pun berangkat menjenguk beliau, lalu

beliau mengangkat kepalanya ke arah langit dan mengucapkan, "Dan

teman yang berada di tempat yang tertinggi.")
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a:;,o oi ,p' fi b )El e l1"u it;i #' i W ,tri
d'6 W?ttr gi (Sa'id bin At Musayyib dan Az-Zubair dari kalangan

para ahli ilmu mengabarkan kepadalru, bahwa Aisyah RA berkata).

Saya tidak menemukan kepastian salah satunya. Asal hadits tersebut

diriwayatkan dari Aisyah oleh Ibnu Mulaikah, Dzakwan maula

Aisyah, Abu Salamah bin Abdirrahman dan Al Qasim bin
Muhammad. Kemungkinan yang dimaksud oleh Az-Zuhri adalah

mereka atau sebagian dari mereka.

30. Doa Memohon Mati dan Hidup

it S*r"oit!

6349. Dari Qais, dia berkata, "Aku pernah mendatangi

Khabbab saat dia telah berobat dengan menggunakan besi panas tujuh
kali, dia berkata, 'Seandainya Rasulullah SAW tidak pernah melarang

kami untuk berdoa memohon kematian, tentulah aku akan berdoa

dengannya'."

. ., cl

-9 
l-r*'(-)

.rc .o i.....,i,.
3eJ-t dl Ut+ rLJ

6350. Dari Ismail, dia berkata: Qais menceritakan kepadaku,

dia berkata, "Aku pernah mendatangi Khabbab saat ia telah berobat

dengan menggunakan besi panas sebanyak tujuh kali di perutnya, lalu
aku mendengarnya berkata, 'Seandainya Nabi SAW tidak pernah

:iv ,6 6ft $3 t:.t:? 4i :Jv ; V
L?U ?tJL./:;S't:( 6q rL) *ht -b

-(.b 4i :JG ,; ;:L ,lu 
"bt*4 *

* \, * dt'a( ;'; :i'A'^Lrrl :y
, c.., ''o., o|fn ?';^J\

6:r{t ri:)

.v.
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melarang kami untuk berdoa memohon kematian, tentulah aku akan

berdoa dengannya'."

iU a?nr ,/o,&: et,f
t '-t , I i .42 .z

t' ,.-l jE -J-

6,.;i'"aJi

6351. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Janganlah seseorang kalian mengharapkan kematian karena

kesengsaraan yang menimpanya. Kalaupun dia memang harus

mengharapkan kematian, maka sebail*tya mengucapkan,

'Allaahumma ahyinii maa kaanatil hayaatu khairan lii, wa tawaffanii

idzaa kaanatil wafaatu khairan lii Oa Allah, hidupkanlah aku selama

kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku bila memang kematian

itu lebih baik bagiku)';'

Keterangan l{adits:

(Bab doa memohon mati dan hidup). Dalam riwayat Abu Zaid

Al Marwazi disebutkan dengan redaksi, "Dan memohon hidup".

redaksi ini lebih jelas.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yang

pertama adalah hadits Khabbab yang diriwayatkan dari dua jalur, yaitu

yang pertama dari Musaddad dan yang kedua dari Muhammad bin Al
Mutsanna. Keduanya meriwayatkannya dari Yahya Al Qaththan. Ini
karena dalam riwayat Muhammad bin Ai Mutsanna ada tambahan

redaksi, i:fr LA*J * e (Di perutnya, lalu aku mendengdrnyq

berkata). Sedangkan redaksi lainnya sama. Dalam naskah Al
Kasymihani tambahan tersebut terdapat juga dalam riwayat
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Musaddad, namun itu keliru. Penjelasan tentang hadits ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang menjenguk orang sakit.

Kemudian hadits kedua adalah hadits Anas RA, 'iVf W- 1

a'jlt llanganlah seseorang kalian mengharapkan kematian). Dalarrr

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 'fu"r-ri
(Ses eorang dari kalian).

31. Mendoakan Keberkahan untuk Anak-Anak dan Mengusap

Kepala Mereka

F:, *?rr }-;'Ct i G,Ub ,).u)

'4i,i';-'ii,r +.UtLq" ,JG,r:rr * u.Nt *
'ot,!t J;, i,ug ,:*) ;r'bt * it )';,, jt,Cn 

o,
'HU;*Ug n,f )u.J.G,,3 oi, =* ry,fi;t
"r; Sa' ;5 ; trt, J\L'*t r.:* |-* *'V ct*,

.'^i;at

6352. Dari Al Ja'ad bin Abdunahman, dia berkata: Aku
mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Bibiku pemah membawaku

kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya anak saudariku ini sakit'. Maka beliau mengusap

kepalanya dan mendoakan keberkatran untukku. Setelatr itu beliau

,;; I sv'

.{;u.
Abu Musa berkat4 "Setelah anakku lahir, Nabi SAW

mendoakan keberkahan untuknya."
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berwudhu, lalu aku minum dari air wudhu beliau. Kemudian aku

berdiri di belakang punggung beliau, lalu aku melihat cap kenabian

beliau di antara kedua bahunya seperti telur burung."

':l- o'iJt d tq " I' 
ib;!t; vre'flik'fi:);2 o-ri?

.!,o '-,i. zt r
:p)-+-c+ -# pt) /3t:;.t iW ,?t;yit a;ft$ -O'-ilt JL

"&F f ;1,,t)Gt n'&', *\,& 4tLtp.k;i
) /t ;yWr'{$,:e K . t')t'-\bi d5

6353. Dari Abu Aqil, bahwa dia pernah dibawa keluar oleh

kakeknya, Abdullah bin Hisyam, dari pasar 
-atau 

ke pasar- lalu

membeli makanan. Kemudian dia berjumpa dengan lbnu Az-Zubait

dan Ibnu lJmar, keduanya berkata, "Ikutlah bersama kami, karena

Nabi SAW telah mendoakan keberkahan untukmu." Maka dia pun

ikut bersama mereka. Mungkin dia memperoleh unta tunggangan

sebagaimana biasa, lalu ia mengirimkarulya ke rumah.

\,. trc I .
altl c)f-,r

d / ,1. ..'.y €lt -*s JsqW;ta,/
4z^4

*') l:" 
^t 

ob?b -*')p: e
6354. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, 'Mahmud bin Ar-Rabi'

mengabarkan kepadaku, dialah orang yang Rasulullah SAW semprot

wajahnya dengan air dari mulut beliau, saat dia masih kanak-kanak,

dimana air tersebut berasal dari sumur mereka."
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6355. Dari Aisyah RA, ia berkata, " Nabi SAW biasa

dibawakan anak-anak kepada beliau lalu beliau mendoakan mereka.

Suatu ketika seorang anak dibawakan (kepada beliau), laiu dia

kencing di pakaian beliau. Beliau kemudian meminta diambilkan air,

lalu memercikkan air padanya dan tidak mencucinya."

ixt )'r-,, ogj- * U "^k'; i' G G?i ,J$"GF\I f
t- , ,1. (,".o. 1. t4 t,c,-,...,i.i., ,,i ^ 

r

L-p- ev) G_.t U. t -' Sl-, lfr -'r&'v; ri *-t * hl ub
I -/

'P t'
6356. Dal- Az-Zlhi, dia berkata, "Abdullah bin Tsa'labah bin

Shu'air memberitahukan kepadaku --orang yang matanya pemah

diusap oleh Rasulullah SAW-, bahwa dia melihat Sa'ad bin Abu

Waqqash shalat witir satu raka'at."

Keterangan Hadits:

(Bab mendoakan keberkahan untuk anak-anak dan mengusap

kepala mereka). Dalam riwayat AbuZaid disebutkan, "Dan mengusap

kepalanya", dengan bentuk tunggai. Tentang mengusap kepala anak

yatim, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani

dari Abu Umamah dengan redaksi, ii i6 n \t 'aii;-'l g;\i'#',i
"zL,i t$" lU- F,:P,F (Barangsiap; ;rrr *"nruro, anak yatim

yang tidak mengusapnyo Lcuoli karena Allah, maka setiap helai

rambut yang disentuh tangannya adalah satu kebaikan baginya).
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Sanad hadits ini lemah. Selain itu, Imam Ahmad meriwayatkan dari

hadits Abu Hurairah, ,+;:*s *t *vht }b',;t J\,#lzt oi

n--1r ;ii'{--t3 ;$::-,j;tl1}i :JG (Bahwa seorang taki-laki

mengadukan hatinya yang keras kepada Nabi SAW makn beliau

bersabda, "Berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak

yatim.") Sanad hadits ini hasan. Pada bab ini Imam Bukhari

menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, ...i'yJ]i C'n),ei I ,Jlei (Abu Musa berlmta,

"setelah anakAcu lahir ....") kri adalatr penggalan dari hadits yang telah

dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang aqlqah. Nama

anak tersebut adalah Ibrahim.

Kedua, *;Jr ;r-b (Dari Al Ja'ad). Kadang dia dipanggil juga

dengan Al Ju'aid.

';.:-i- i. *.itlJt (As-Sa'ib bin Yazid.).Ia dikenal dengan sebutan

Ibnu Uldrt An-Namir. Hadits ini telatr dikemukakan pada bab "cap

kenabian" di awal judul tentang Nabi SAW sebelum diutus.

Penjelasan hadits ini juga telatr dikemukakan di sana dan juga pada

bab "menggunakan sisa air wudhu manusia" pada pembahasan tentang

bersuci.

Ketiga, tr ,t-': C (Dari Abu Aqit).Ia bemama Zuhrah bin

Ma'bad.

fq U it'* (Abdutlah bin Hisvam). Maksudnya, At-Taimi

dari bani Tamim bin Munah. Penjelasan haditsnya telah dikemukakan

pada pembahasan tentang perserikatan.

Keempat, e P:, *h, e !,'J":) e €l't $i gilt'i.tt&;
'ef)U?* ;i $i @lon*ud bin Ar-Rabi' mengabarkan kepadalat,

dialah orang yang Rasulullah SAW ludahi pada wajahnya, saat itu

dia masih lcecil yang suka bermain di sekitar sumur mereka).
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Demikian Imam Bukhari mengemukakannya secara ringkas. Ia juga

mengemukakannya dari jalur ini pada pembahasan tentang bersuci

tanpa menyebutkan riwayat yang diberitakan oleh Mahmud, yaitu

haditsnya yang berasal dari Itban bin Malik mengenai shalat Nabi

SAW di rumah beliau. Imam Bukhari meriwayatkannya pada bab

"apabila masuk rumah lalu shalat sesukanya" dalam pembahasan

tentang shalat dari jalur ini secara ringkas, dia berkata, "Abdullah bin

Maslamah menceritakan kepada kami: Ibrahim bin Sa'd

memberitahukan kepada kami" lalu ia menyebutkan sanad yang

disebutkan di sini hingga Mahmud bin Ar-Rabi' dengan tambahan

redaksi, ';1 i,.rut l.f Jlesi';l,') *ht * !t'J'i't'oi ,#.6 ,/.a* *
|!1. ,f ,/;i'01',-i (Dari Itban bin Malik, bahwa Rasulullah SAW

mendatanginya di rumahnya, lalu bersabda, "Di mana yang engkau

inginkan aku shalat di rumahmu? ")

Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur

Aqil, dari Ibnu Syihab , ,!)G .u.;tgU grlr ii.li$ ,f Pi (Mahmud

bin Ar-Rabi' mengabarkan kepadaku dari ltban bin Malik)' Setelah

itu disebutkan secara lengkap namun tidak menyebutkan perkataan

Mahmud tentang cerita Nabi menyemprotkan air dari mulut beliau ke

wajahnya. Pada pembahasan tentang ilmu, dia menyebutkannya dari

jahtr Az-Zubaidi, dan Az-Zuhi, dari Mahmud secara ringkas tentang

cerita tersebut tapi lebih lengkap daripada yang ada di sini, dan dia

berkata, *'j:') * Xu' o,; Ut U t),a; gm mengerti tentang

semprotan air dari mulut Nabi SAYV). Imam Bukhari telah

menjelaskan hadits tersebut dan menyebutkannya sebelum "bab dzikir

di dalam shalat" dari jalur Ma'mar, dat'r Az-Zrthri secara panjang lebar

mengenai kisah kecintaan dan hadits Itban. Ia juga meriwayatkannya

dalam pembahasan tentang kelembutan hati dari jalur ini, namun

secara ringkas.

Imam Muslim meriwayatkan hadits Itban dari berbagai jalur

dari Az-Zlhi, di antaranya dari Al Auza'i, mengenai kisah Mahmud
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tentang kecintaan. Al Humaidi tidak menyadari hal itu sehingga dia
memberi mengategorikan Mahmud bin Ar-Rabi' dalam kalangan para

sahabat yang hadits-haditsnya hanya diriwayatkan oleh imam Bukhari,
lalu dia mengemukakan hadits tersebut. Tampaknya, ketika dia
melihat hanya Imam Bukhari yang meriwayatkannya dan Muslim
tidak meriwayatkannya, dia mengira bahwa itu adalah hadits

munfarid.

Kelima, hadits Aisyah mengenai kisah anak yang kencing di
pangkuan Nabi SAW. Penjelasan tentang hal itu telah dipaparkan pada

pembahasan tentang shalat.

Keenam, hadits Abdullatr bin bin Tsa'labah bin Shu'air, ia
adalah satrabat kecil, ayahnya adalah Tsa'labah, juga seorang sahabat.

Ia disebutkan juga Ibnu Abi Shu'air.

W'Ci Pi * $ ,P !, l?,t ogj Vang mana Rasutullah

SAW pernah mengusap matanya). Demikian redaksi yang

dikemukakan di sini secara ringkas. Hadits ini juga telah dikemukakan

secara mu'allaq dalam pembahasan tentang perang penaklukan

Makkah, dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri dengan redaksi, ?C *r'#

f;Jjr (Mengusap wajahnya pada tahun penaklukan Mal<kah).

Pe4ielasan tentang hal ini juga telah dijelaskan. Di dalam Y'ttab Az-

Zuhriyyat karya Adz-Dzuhli disebutkan: Dari Abu Al Yaman,

gurunya Imam Bukhari dengan redaksi, *, t:'+j * (Mengusap

wajahnya pada masa penakluknn Makkah). Demikian juga yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab Musnad Asy-

Syamiyyin dari Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, dari Abu Al Yaman.

-yfi i;- 4i ,ri i.'l,,., c6'8i (Bahwa ia metihat Sa'd bin Abu

Waqqash shalat witir satu rakaat). Hadits ini telah diisyaratkan pada

pembahasan tentang shalat witir. Sedangkan dalam riwayat Ath-

Thabarani setelah redaksi itu disebutk*, I ,"dt rfu 'fr.'al7rt zlk t
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JitJt )'F ",t 
?:fr e W" Aj- (Satu rakaat setelah shalat Isya, ia fidak

menambahinya hingga bangun di tengah malam). Penjelasan tentang

perbedaan pendapat mengenai shalat Witir satu rakaat juga telah

dij elaskan sebelumnya.

32. Bershalawat Untuk Nabi SAW

ti ,,sw i';-L U X d ,'JG ,-# ,r: i ,f')t * r
rj :Aa ()L C'; *') ya ?rt * ,{tLt WY u qYl

f;e iJs \'clL k'rK,:dlr {a'ty t,lrL "$, itr')'v,

cysri\)l ,c'*bk )LJ )1 *r# *',P di
'.sr(k )ZJ )1 *;# & !:(.'frui ry'o

1{-.:-l ;{;,tiyfiryYJt

6357. Dari Abdurrahman bin Abu Lalla, dia berkata, "Ka'ab

bin Ujrah bertemu denganku, lalu berkata, 'Maukah kamu aku beri

hadiah? Sesungguhnya Nabi SAW keluar kepada kami, lalu kami

berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami

mengucapkan salam kepadamu, lalu bagairnana kami bershalawat

untukmu?' Beliau menjawab,' (lcapkanlah,' Allaahumma shalli'alaa

mufuammad wa 'alaa aali muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali

ibraahiiim, innaka hamiidum majiid. Allaahumma baarik 'alaa

muhammad wa 'alaa aali muhammad, knmaa baaraha 'alaa aali

ibraahiim, innaka fuamiidum majiid' (Ya Atlah, limpahkanlah rahmat

kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana rclah

Engkau limpahkan rahmat kepada .keluarga lbrahim, sesungguhnya

Engkau Maha Terpuii lagi Maha Mulia. Ya Allah, limpahknnlah

keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad'
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sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada keluarga lbrahim,

sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).'"

'-K ,:4)L iy*r' t.ri cill J';:, t;- tils ,'JG'qr'At * ,gjt
'4; K |tv.r", !* # ,*'k di f;; :Jv sk
& ,s'rt:, ts # )T *; # ,* u";t ,tr.t;.\,P

.ettt $)A(;.1

6358. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Kami berkata,

'Wahai Rasulullah, ini ucapan salam untulonu, Ialu bagaimana kami

bershalawat?' Beliau menjawab,'Ucapkanlah,'Allaahumma shallil
'alaa mufuammad 'abdika wa rasuulika, knmaa shallaita 'alaa

ibraahiiim, wa baarik 'alaa mufuammad wa 'alaa aali mufuammad,

lmmaa baaraha 'alaa ibraahiim wa aali ibraahiim' (Ya Allah,

limpahlranlah rahmat kepada Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu,

sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada lbrahim, dan

limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga

Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada lbrahim

dan l<eluarga lbrahim)' ."

Keteranpan Hadits:

(Bab bershalawat untuk Nabi SAW). Judul bab ini mencakup

hukum, keutamaan, cara dan tempat bershalawat untuk Nabi SAW.

Namun, melihat hadits-hadits yang dikemukakan pada bab ini

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah cara bershalawat kepada

Nabi, tetapi bisa juga tentang keutamaannya. Adapun tentang

hukumnya berdasarkan penelitian ada sepuluh pendapat ulam4 yaitu:

Pertama, pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari, bahwa hukumnya

adalah disukai. Dia mengklaim adanya ijma' (kesepakatan) dalam
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pendapat ini.

Kedua,Ibnu Al Qishar dan yang lainnya menukil ijma' yang

menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib, tapi minimalnya satu

kali.

Ketiga, wajib dilakukan semasa hidup ketika shalat atau

lainnya, seperti halnya kalimat tauhid. Demikian menurut Abu Bakar

Ar-Razi pengikut madzhab Hanafi, Ibnu Hazm dan lainnya. Menurut

Al Qurthubi, tidak ada perbedaan bahwa ia wajib satu kali seumur

hidup. Ia wajib setiap saat seperti wajibnya sunnah muakkad. Ibnu

Athiyyah telah lebih dulu mengemukakan pendapat ini.

Keempat, wajib dilakukan ketika duduk akhir dalam shalat,

yaitu antara bacaan tasyahhud dan salam. Demikian menurut Imam

Syaf i dan yang mengikutinya.

Kelima, wajib dilakukan dalam tasyahhud, menurut Imam

Asy-Sya'bi dan Ishaq bin Rahawaih.

Keenam, wajib dalam shalat tanpa menentukan tempatnya,

sebagaimana dinukil dari Abu Ia'far Al Baqir.

Ketujuh, wajib memperbanyaknya tanpa membatasi

jumlahnya. Demikian menurut Abu Bakar bin Bukair dari ulama

madzhab Maliki.

Kedelapan wajib setiap kali disebut (nama Nabi SAW).

Demikian menurut Ath-Thahawi, sebagian ulama madzhab Hanafi, Al
Hulaimi dan sebagian ulama madzhab Syaf i. Menurut Ibnu A1 Arabi

dari ulama madzhab Maliki bahwa yang demikian ini untuk lebih hati-

hati. Demikian j uga menurut Az-Zamalchsy ai.

Kesembilan, wajlb mengucapkan (mininal) satu kali pada

setiap majlis, meskipun nama Nabi disebutkan beberapa kali dalam

majlis itu. Demikian menurut Zamakhsyai

Kesepuluh, wajib pada setiap doa. Ini juga merupakan

pendapat Zamakhsyari.

FATHUL BAARI - 529



Adapun tempat mengucapkan shalawat untuk Nabi SAW,

disimpulkan dari keterangan-keterangan yang menyinggung tentang

hukumnya. Sebagaimana dijelaskan saat membahas tentang

keutamaannya. Sedangkan tentang carranya, itulah yang disoroti dalam

dua hadits di bab ini.

e:-# 'i * d? (Ka'ab bin Uirah bertemu denganla).

Dalam riwayat Fithr bin Khalifah dari Ibnu Abi Laila sebagaimana

dinukil Ath-Thabarani disebutk *,'qi-d\\ ?F U l# Q (Ka'ab

bin ujrah Al Anshari bertemu denganla).Ibnu Sa'ad menukil dari Al

waqidi bahwa dia adalah orang Anshar dari kalangan mereka, lalu

Ibnu Sa'ad mengomentari, "Saya tidak menemukamya dalam nasab

golongan Anshar. Yang masyhur batrwa dia adalah orang Balawi. Dari

kedua riwayat ini disimpulkan, bahwa dia adalah orang Balawi sekutu

Anshar." Berdasarkan riwayat dari Malik bin Mighwal dari AI Hakam

bahwa Al Muharibi menetapkan tempat keduanya bertemu' Ath-

Thabari menukil riwayat dari jalumya dengan redaksi, ,:i'd'ii tX 'Ot

#u, J'b- $2 ganwa Ka'ab berkata kepadanya, saat dia sedang

thawaf di Baitullah).
't-* U SJ.ti If (Maukah knmu alat beri had.iah?). Abdullah

bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila dari kakeknya menambahkan,

sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang cerita

para nabi, '{'t * tn' ,,La 4, U t4r* (Alcu mendengarnva dari

Nabi SAII).

W e; *t -" ll' & ft'o\ (Sesungguhnva Nabi sAW

keluar kepada kami). Kata irl boleh juga dibacu ii(. 4 Fakihani

mengatakan dalam Syarfu Al 'Umdah, "Dalam kalimat ini ada yang

tidak disebutkan secara redaksional. Secara lengkap kalimat tersebut

adalalr 'P't * Xn' .J- 4t 'ol ,t irf J{t ,*} $ Jui

..(Abdurrahman meniawab, "Ya',
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"sesungguhnya Nabi 1AW...".)." Saya katakan, dalam riwayat

Syababah dari Affan, dari Syu'bah bahwa redaksi itu disebutkan

secara jelas, 'Jri 
C. ,'*li 1,ltu menjawab, "Ya." Ia pun berkata),

sebagaiman dinukil Al Khala'i dalam Fawaid-nya. Sedangkan dalam

riwayat Abdullah bin Isa yang lalu telah disebutkan, li:t-td ,tsii :tj;i
'Jrri 

d. (Aku pun menjawab, "Tentu. Hadiahkan itu kepadaku." Maka

dia berkata).

.irr 'J?j 6- :(,i,ras (Lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah).

Demikian dalam iwayat mayoritas,dari Ka'ab bin Ujrah disebutkan

dalam bentuk jamak, yaitu kata ri)J (kami berknta). Demikian juga

yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id pada bab ini, hadits Abu

Buraidah yang dinukil Imam Ahmad, hadits Thalhah yang dinukil

Imam An-Nasa'i, dan hadits Abu Hurairah yang dinukii Ath-Thabari.

Sementara dalam riwayat yang dinukil Imam Abu Daud dari Hafsh

bin Umar, dari Syu'bah dengan sanadhadits bab ini disebutkan, - di

yt 
'l?', ti -l3rti 1i lXami berkata -atau mereka berkata- "Wahai

Rasulullah... ") dengan keraguan. Maksudnya adalah para sahabat,

atau sebagian shahabat yang hadir saat itu. Dalam riwayat yang

dinukil As-Sarraj dan Ath-Thabarani dari riwayat Qais bin Sa'ad dari

Al Hakam disebutkan, fi$ *) # Xr' ,p nr J?: ,+6;"i 'ot

(sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW berkata).

Al Fakihani mengatakan, "Nampaknya, pertanyaan itu berasal

dari sebagian mereka, bukan semuanya. Ini merupakan gaya bahasa

yang mengungkapkan arti "sebagian" dengan kata yang bermakna

"semua"." Kemudian dia mengatakan, "Sangat tidak mungkin jika

yang mengemukakan pertanyaan itu adalah Ka'ab sendiri, lalu dia

mengatakan dengan bentuk kata jamak (kami) sebagai penghormatan.

Bahkan hal itu tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW menjawabnya

dengan ungkapan, tjg (katakanlah oleh kalian). Seandainya yang
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bertanya itu sendirian, tentu beliau menjawabnya dengan kata;[], tidak

dengan fii.-

Saya (Ibnu Hajar) tidak melihat penafian pembolehan itu, lalu

apa yang menghalangi seorang sahabat menanyakan suatu hukum, lalu

Nabi SAW menjawabnya dalam bentuk 'Jamak" untuk

mengisyaratkan bahwa hukum yang ditanyakan itu berlaku untuk

semuanya. Hal ini dikuatkan, bahwa pada pertanyaan itu juga

disebutkan, \|!ii d:.t ',15i ,:cJ!b 'itt LiS E? ,ti (kami telah

mengetahui bagaimana mengucapknn salam kepadamu, lalu

bagaimana kami bershalawat untukmu?), semuanya dalam benfuk

jamak (kami), maka ini menunjukkan bahwa dia bertanya untuk

dirinya dan orang lain, sehingga sangat tepat untuk drjawab dengan

bentuk jarnak (lr,). Namun, ungkapan dalam bentuk jamak saat

berbicara kepada Nabi SAW tidak diduga dilakukan oleh seorang

sahabat, tapi bila yang bertanya itu tidak sendirian, maka itu cukup

jelas (dia mewakili orang banyak). Namun, jika hanya sendiri, maka

hikmah ungkapan dalam bentuk jamak menunjukftan bahwa

pertanyaan yang diajukannya tidak khusus untuk dirinya sendiri, tapi

dimaksudkan untuk dirinya dan orang-orang yarlg sependapat

dengannya. Dengan demikian, memahami redaksi jamak secara zhahir

adalah lebih tepat, dimana apa yang dinafikan Al Fakihani itu ternyata

ada dalam sebagian jalur periwayatan. Ath-Thabari meriwayatkan daq

jalur A1 Ajlah, dari Al Hakam dengan redaksi, i\ti iifi fl\ di
W ,* k 'dri # 'j,, t1' ir-l u tltb 'a'.tu, ',t$i ,:oa? w 'etlo

(Aku berdiri menghampirinya, lalu berkata, "Salam untulonu kami

telah mengetahuinya. Lalu bagaimana bershalawat untulonu wahai

Rasulullah? " Beliau menjawab, "Ucapknnlah'Allaahumma shalli

'alaa muhammad.')

saya telah meneliti batrwa mereka yang bertanya adalah

Ka'ab bin Ujrah, Basyir bin Sa'ad (ayahnya An-Nu'man), Zaid bin
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Kharijah Al Anshari, Thalhah bin tlbaidillah, Abu Hurairah dan

Abdunahman bin Basyir. Riwayat Ka'ab dinukil oleh Ath-Thabarani
dari Muhammad bin Abdunahman bin Abu Laila dari Al Hakam

rnelalui sanad ini dengan redaksi, iW 'tJ ,:t |5?,t S- :'cji 1,ltu

berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahuinya). Riwayat
Basyir terdapat dalam hadits Abu Mas'ud yang dinukil oleh Malik,
Muslim dan yang lairurya bahwa dia melihat Nabi SAW di majlis

Sa'ad bin lIbadah, lalu Basyir bin Sa'ad mengatakan kepada beliau,

|* ;;d tf hr v:-;i (Altah telah memerintahkan kami agar

bershalawat untuhnu). Riwayat Z,aydrbin Kharijah dinukil An-Nasa'i

dari haditsnya, diaberkata, ftV ,|rul {&) * iU, ,p it',:n; *SU St

W ,rb "k "frUi ,ti'i: 
"rbnnr rg bgtt * Qqk" bertanya kepada

Rasulullah SAW, beliau pun menjawab, "Bershalawatlah untukku,

dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, serta ucapkanlah,
'Allaahumma shalli 'alaa mufuammad.'). Ath-Thabari menukil dari

hadits Thalhah, dia berkata, ti*b 'ay'At OS ,yt ',5;,t 
U- ,'c.i 1,<tcu

berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bershalawat untuhnu? ").

Hadits Abu Hurairah dinukil Asy-Syafi'i dari haditsnya, dia berkata, {
t',!)b 

"A 
'J5 ,oirr 

'J'yi 
(lYahai Rasulullah, bagaimana kami

bershalawat untulonu). Adapun hadits Abdurrahman bin Basyir
dinukil oleh Ismail Al Qadhi dalam kitab Fahdl Ash-Shalah 'ala An-

Nabiy SAW, dia berkata,'rY") *V kt jb ,,#.|8')i 'C (Aku berkata

atau dikatakan kepada Nabi SAll). Sementara Abu Awanah menukil
riwayat ini dalam Shahih-nya dari riwayat Al Ajlah danHarnzah Az-
Zayyat dari Al Hakim tanpa menyebutkan nama orang yang bertanya,
\ilb U gt ',Sy:t t;" ,lui ,y, "E (seorang laki-taki datang, lalu

berkata, "Waltai Rasulullah, kami telah mengetahui...).

Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh suatu sebab sebagaimana

dinukil oleh Al Baihaqi dan Al Khula'i dari jalur Al Hasan bin
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Muhammad bin Ash-Shabb ah Az-Za'farari, ,f ff i. Jbt;:"l.Ab

i f * ,P ;: i ,f'jt )+ ,r fi' r )'hU.9J-6t fri ,ft\i
t',1' J?ii-'r;ij,a,5i <,i, &'oiat-'^Sryiiirr i,5 dlA i;ltsi-i*

W (Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari Al

A'masy, Mis'ar dan Malik bin Mighwal, dari Al Halcam, dari

Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dia berknta,

"Ketika turun ayat, 'sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya

bershalawat untuk Nabi.' (Qs. Al Afuzaab [33J: 56) kami berkata,

'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui-..).Imam Muslim menukil

hadits ini dari Muhammad bin Bat<kar dari Ismail bin Zakaiya, tanpa

mengemukakan redaksinya, tapi beralih kepada riwayat sebelumnya

yang sesuai dengan kriterianya. As-Sarraj juga menukil demikian dari

jalur Malik bin Mighwal. Imam Ahmad, Al Baihaqi dan Ismail Al

Qadhi menukilnya dari jalur Yazid bin Abi Ziyad, Ath-Thabarani dari

jalur Muhammad bin Abdunahman bin Abi Laila, Ath-Thabari dari

jaluar Al Ajlah, As-Sarraj dari jalur Sufyan darl_ Zaidah secara

terpisalr, Abu Awanah dalam Shafuifu-nya dari jalur Al Ajlah dan

Hatnzah Az-Zayyat, semuanya dari Al Hakam, seperti itu. Abu

Awanah juga menukilnya seperti itu dari jalur Mujahid dari

Abdunahman bin Abu Laila. Dalam hadits Thalhah yang dinukil Ath-

Thabari disebutkan , 1 ,i'*br'r-; ,iui'J3 *vh, Q* 4t h') Gt

{,!fb ;ful G:{J ,zf)\ ({<6; j ?u'01 (Seorang laki-laki datang lcepada

Nabi SAW, lalu berkata, "Alilt mendengar Allah berfirman,

'sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat'Nya', lalu bagaimana

b er s h al aw at untulcrnu ? ").

ticfe U (Kami telah mengetahui). Demikian yang masyhur

disebutkan dalam riwayat ini, tetapi sebagian membolehkan

membacanyu ri:,ii (kam i t el ah di aj ari/dib erit ahz). Disebutkan dalam

riwayat Ibnu Uyainah dari Yazidbin Abi Ziyaddisertai keraguan, tilli
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& i1 'rg.V W (kami berkata, 'Kami telah mengetahuinya -atau-
lrami telah diberitahu). Demikian juga yang dinukil As-Saraj dari

jalur Malik bin Mighwal dari Al Hakam, lt:iL 3i 
"W 

(kami telah

mengetahuinya atau kami telah diberitahu tentangnya). Disebutkan

dalam riwayat Hafsh bin Umar, $6 ,:,!tb I bii ,'45b 'jbt'oi rlVi

;fi? 'rii p{.Jr (Engkau memerintahknn l<ami agar bershalawat

untulcrnu dan mengucap salam kepadamu. Tentang salam kami telah

mengetahuinya). Maksud $yt (nngkau memerintahkan kepada kami),

adalah engkau menyampaikan kepada kami dari Allah bahwa Dia

memerintahkan hal itu. Dalam hadits Abu Mas'ud disebutk*tltt U';i

(Allah memerintahkan kami). Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin

rsa, |i..t.f LiS t: b ii iur .if ,r*J' Jr( '{:t ;tf;,t u! (Bagaimana

bershalawat untuk kalian wahai ahlul bait, knrena Allah telah

mengajari kami bagaimana mengucapkan salam). Maksudnya, Allah

telah mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salam

kepadamu melalui lisanmu dengan penjelasanmu. Adapun maksud

bentuk jam aV.l,*)O (untuk kalian) telah dijelaskan dengan kalimat Ji,f

,$r lat tut bait),karena bila hanya kata'g3Qb tanpa disertai 4t ryl,

maka itu hanya sebagai bentuk penghormatan. Dengan demikian,

jawaban yang diberikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan,

dimana beliau mengatakan JT ,t4 # {t (kepada

Muhammad dan kepada keluarga Muhammad). Dalarr hal ini, tidak

perlu menanggapi komentar yang mengatakan bahwa jawaban itu

melebihi pertanyaan, karena pertanyaan yang diajukan mengenai cara

bershalawat untuk beliau, sementara dalam jawabannya ada tambahan

shalawat untuk keluarga beliau.
. ,o,,, ll, l , . ,',# F ,-t$ (Bagaimana kami mengucap salam kepadamu).

Al Baihaqi mengatakan, "Ini mengisyaratkan kepada salam dalam

tasyahhud, yaitu US;J nirr '*tt ,]r q{ (r)b i{.Ji (Semoga
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kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat
Allah dan keberkehan-Nya). Maksud \'dlt ,iri L)Si Qalu

bagaimana kami bershalawat untulonu?) adalah setelah tasyahhud."

Ini adalah penafsiran yang benar. Ibnu Abdil Barr mengemukakan

kemungkinan lain, yaitu bahwa yang dimaksud adalah salam tahallul
(salam untuk mengakhiri shalat), lalu dia mengatakan bahwa pendapat

yang pertama lebih tepat. Demikian juga menurut Iyadh dan yang

lainnya. Sebagian mereka menyangkal kemungkinan tersebut (salam

penutup shalat), karena salam penutup shalat disepakati tidak disertai

batasan. Nukilan yang menyatakan adanya kesepakatan ini perlu

ditinjau kembali, karena sebagian ulama Maliki menyatakan bahwa

bagi orang yang shalat dianjurkan agar mengucapkan, 6'ali {'.l'U;
"&lb ir3i ,iir?T,t lt'*r:t'nit padasalam penutup. Demikian yang

disebutkan Iyadh dan Ibnu AbiZaid.

|!tb 
"I:"t'r;$l 

gotu bagaimana kami beshalawat untulvnu?).

Abu Mas'ud menambahkan dalam haditsnya, iilt * n' iy, ''*ti
ilr;-'l '^!i q;s ,? ru"r (Lalu Rasulullah SAW diam, sampai-

sampai kami berharap dia tidak bertanya kepada beliau). Mereka
berharap demikian, khawatir pertanyaan tersebut tidak ditanggapi,

karena mereka telah mengethui bahwa hal itu dilarang, sebagaimana

telah dijelaskan pada penafsiran firman Allah dalam surah Al
Maa'idah ayat 101, ;t*,i f r1i- f (langanlah kamu menanyakan

[kepada Nabimu] hal-hat). Dalam periwayatan Ath-Thabari dari jalur

lain disebutkan, {j'fi ,lus ,u,jr trE ,? '4i (Lalu beliau diam

hingga datang wahyu kepadanya, lalu beliau bersabda, "[YaituJ

kalian mengucapkan...).

Ada perbedaan pendapat mengenai maksud ucapan mereka

(bagaimana). Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya

adalah menanyakan makna shalawat yang diperintahkan, dengan
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lafazh apakah bisa terpenuhi? Ada juga yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah menanyakan tentang sifatnya. Iyadh mengatakan,

"Karena lafazh shalawat yang diperintatrkan dalam firman Allah

dalam suralr Al Abzaab ayat 56, *V rtb (Bershalawatlah kamu untuk

Nabi) mengandung makna rahmat, doa, dan pengagungan, maka

mereka menanyakan lafazh apa yang bisa memenuhi itu?" Al Baji

menyatakan, bahwa sebenarnya pertanyaan itu mengenai sifatnya,

bukan jenisnya. Pendapat ini lebih tepat, karena secara zhahir kata
',"5 (bagaimana) adalah menanyakan tentang sifat. Adapun

pertanyaan tentang jenis biasanya menggunakan kata 6 (apa).

Demikian yang ditegaskan Al Qurthubi. Dia mengatakan, "Ini adalah

pertanyaan dari orang yang tidak mengetahui cara tentang sesuatu

yang hanya dipahami pokoknya saja. Demikian itu karena mereka

telah mengetahui maksud shalawat itu, maka mereka menanyakan

tentang sifat yang layak untuk mereka gunakan." Yang mendorong

mereka menanyakan hal itu adalah karena redaksi "salam" sudah lebih

dulu diberitahukan, yaitu dengan kalimat khusus, Ut 6 eUtA i>llJi
'i€T" !t'r;t:t,maka dari itu mereka memahami bahwa shalawat juga

dengan kalimat yang khusus. Mereka tidak mengganakan qiyas

(analogi), karena mungkin untuk mengetahuinya berdasarkan nash,

apalagi banyak lafazh-lafazh dzlkir yang memang diluar qiyas.

Kenyataannya memang sebagaimana yang mereka pahami, karena

beliau tidak mengatakan, "[Jcapkanlah )t *tt:t Ut q|*b;illiii
ii€T"" dan tidak pula, "Ucapkanlah |!tb i*tt ;tbidst." Namun,

beliau mengajarkan kepada mereka redaksi yang lain.

di tii :)rn l\enau menjawab, '(Jcapkanlah oleh kalian:

'Allaahumma). Kalimat ini sering kali dipakai dalam doa, yang artinya

'Ya Allah'. Huruf mim di sini sebagai pengganti kata seru (harf an-

nida'),sehingga tidak dikatakan -misa tnya- p -t 
"tt'Ai, tetapi idi,li
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ub\ti ,). *1, dan itu tidak disertai dengan kata seru, kecuali sangat

jarang sekali.

Menurut Al Farra' dan yang mengikutinya dari kalangan

ulama kufah, bahwa asalnya adalah lut U, lulo kata serunya (Q dibuang

untuk meringankan, sedangkan mim diambil dari kalimat yang tidak
disebutkan secara redaksional seperti * tXi. Ada juga yang

mengatakan, bahwa mim ifi, adalah tambatran seperti paaa kata ji3
untuk yang sangat biru f*tllt fi{iJt). Ada juga yang mengatakan,

bahwa mim itu seperti wawu yang menunjukkan jamak, seolah-olah

orang yang mengucapkannya mengatakan, ;:Jjr lu;:,li 'i'cj;+t ,r 6-

(Wahai Dzat yang terhimpun pada-Nya nama-nama yang paling
baik), karena itulah mim tersebut disertai tasydid sebagai ganti tanda
jamak. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, "Allaahumma adalah
himpunan doa." Diriwayatkan dari An-Nadhr bin Syumail,
"Barangsiapa yang mengucapkan 'allaahumma' maka dia telah
memohon kepada Allah dengan semua nama-Nya."

"p 
\ershalawatlah). Telah dikemukakan di awal penafsiran

surah Al Alzaab, dari Abu Al Aliyah, bahwa makna shalawat Allah
untuk Nabi-Nya adalah pujian-Nya terhadap beliau dihadapan para

malaikat. Sedangkan shalawat para malaikat untuk beliau adalah doa

mereka untuk beliau. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin
Hibban, dia berkata, "shalawat Allah adalah ampunan-Nya, dan
shalawat malaikat adalah permohonan ampun (untuk beliau)."
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna shalawat Allah adalah

rahmat, dan shalawat malaikat adalah permohonan ampun.

Adh-Dhahhak bin Muzahim mengatakan, "Shalawat Allah
adalah rahmat-Nya." Dalam sebuatr riwayat darinya disebutkan,

bahwa shalawat Allah itu adalatr ampunan-Nya, sedangkan shalawat

malaikat adalah doa. Kedua riwayat ini dinukil oleh Ismail Al Qadhi
dari Adh-Dhahhak. Tampaknya yang dimaksud dengan doa itu adalah
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permohonan ampun untuk beliau dan yang sepertinya.

Al Mubarrad mengatakan, "Shalawat dari Allah adalah rahmat,

sedangkan dari malaikat adalah kasih sayang yang mendatangkan

rahmat." Tanggapan terhadap pendapat ini, bahwa Allah membedakan

antara shalawat dan rahmat dalam firman-Nya surah Al Baqarah ayat

157 ,"Z;ej:t '@'e At:iV '* |rytt (Mereka itulah yang mendapatkan

keberknhan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya'" Demlkian

juga yang dipahami oleh para sahabat dari firmanm-Nya dalam surah

Al Alzaab ayat 56, ttJ') *V t* (Bershalawatlah kamu untuk Nabi

dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) sehingga mereka

menanyakan tentang cara bershalawat karena telah disebutkan tentang

ralrmat ketika diajarkan salam kepada mereka, vaitu |f r Wi 'llZ i'.l'Ui

fr'&f" iirr ''*;tt, dan Nabi SAW pun membenarkan mereka.

Seandainya shalawat itu bermakna rahmat, tentu beliau mengatakan,

"Itu telah diajarkan kepada kalian dalam salam."

Al Hulaimi membolehkan memaknai shalawat dengan

mengucap salam kepadanya. Mengenai pendapat ini perlu diteliti

kembali, karena hadits bab ini menolaknya.

Pendapat yang paling tepat adalatr sebagaimana yang telah

dikemukakan dari Abu Al Aliyah, bahwa makna shalawat Allah untuk

Nabi-Nya adalah pujian dan pengagungan-Nya terhadap beliau,

sedangkan shalawat malaikat dan yang lainnya untuk beliau adalah

memohonkan hal itu kepada Allah untuk beliau. Maksudnya adalah

memohonkan tambahannya, bukan memohonkan pokok shalawat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa shalawat Allah untuk

makhluk-Nya ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum.

Shalawat Allah untuk para nabi-Nya adalah sebagaimana yang telah

dikemukakan, yaitu pujian dan pengagungan, sedangkan shalawat

Allah untuk selain mereka adalatr rahmat, yaitu yang mencakup segala

sesuafu.
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Iyadh menukil dari Bakar Al Qusyairi, dia mengatakan,

"Shalawat dari Allah untuk Nabi SAW adalah penghormatan dan

tambahan kemuliaan, sedangkan untuk selain Nabi adalah rahmat."

Dengan pernyataan ini, jelas perbedaan antara Nabi SAW dan kaum

mukminin. Allah telah berfirman dalam surah Al Abzaab ayat 56, it

4t *'o'jAi t:!;it" t ?tr (S esungguhny a Attah dan mal aikat -malaikat -

Nya bershalawat untuk Nabi) dan dalam surah Al Ahzaab ayat 43

disebutkan , i{Ei'.^7')'d* ;A e$ '} (Diatah yang memberi rahmat

kepadamu dan malaikat-Nya [memohonkan dmpunan untuhnuJ).

Sebagaimana diketahui, bahwa kemuliaan yang layak untuk Nabi

SAW adalah lebih tinggi daripada untuk selairurya. Ijma'

menunjukkan bahwa ayat ini (ayat 56) mengandung pengagungan dan

penghormatan bagi Nabi SAW yang tidak terdapat pada yang lainnya.

AI Hulaimi mengatakan dalam Asy-Syu'ab, "Muk'rra shalawat

untuk Nabi SAW adalah mengagungkanny4 maka makna ucapan kita,
a. t 1. t,, att'

# ,"b ,P frIt (Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk

Muhammad) adalah "Ya Allah, agungkanlah Muhammad". Yang

dimaksud dengan pengagungannya di dunia adalah dengan

meninggikan kehormatannya, menampakkan agamanya, dan

memberlakukan syari'atnya, sedangkan di akhirat adalah dengan

melimpahkan pahalanya, mengizinkan syafa'atnya bagi umatnya, dan

menampakkan keutamaannya dengan kedudukan yang,terpuji.

Berdasarkan ini, maka yang dimaksud firman Allah, * tlb
(Bershalawatlah kamu untuk Nabi) adalah berdoalah kepada Tuhan

kalian agar melimpahkan shalawat untuknya." Hal ini tidak ternodai

dengan menyertakan keluarga, para isteri dan anak keturunannya,

karena tidak ada larangan untuk mendoakan kemuliaan bagi mereka,

karena dimuliakannya setiap orang sesuai dengan yang layak baginya.

Namun pendapat dari Abu A1 Aliyah lebih tepat, karena dengan

pemaknaan itu, penggunaan kata shalawat yang dikaitkan dengan

Allah dan para malaikat serta diperintahkannya orang-orang beriman
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untuk bershalawat dengan makna yang sama menjadi lebih tepat. Ini
juga dikuatkan dengan tidak adanya perbedaan pendapat mengenai

bolehnya memohonkan rahmat untuk selain para nabi, sedangkan

tentang bolehnya bershalawat untuk selain para nabi ada perbedaan

pendapat. Seandainya makna ucapan krta, llLi *'k'*lSi 1fo Altah,

limpahkanlah shalawat untuk Muhammad) adalah "Ya Allah

rahmatilah Muhammad", tentu itu dibolehkT jygu untuk selain para

nabi. Begitu juga bila dimaknai sebagai 't{ }r (keberkahan), dan

demikian pula bila dimaknai sebagai rahmat, karena akan gugur

kewajiban membaca shalawat dalam tasyahhud bagt yang

mewajibkannya, karena telatr terpenuhi oleh ucapan, 6|* i.l'li
'i€|:t lt *i:t nnlt 

lSemoga keseiahteraan dilimpahkan kepadamu

wahai Nabi beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya). Namun,

sebenarnya ini bisa dipisahkan, dengan anggapan bahwa hal ini

sebagai bentuk ibadah dengan mengikuti tuntunan, sehingga tetap

harus dilaksanakan walaupun sudah didahului oleh sesuatu yang

menunjukkannya.

# Ji &) # e (Kepada Muhammad dan kepada

keluarga Muhammad). Demikian yang disebutkan di kedua

tempatnya, yaitu pada bagran p (limpahkanlah shalawat) dan bagian

'!s6.1 (limpahkanlah keberkahan), namun pada keduanya disebutkan

jqa -f.rtJ.1 )T e !)$ (dan limpahkanlah keberkahan kepada

keluarga lbrahim). Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur

lainnya, dari Adam, gurunya Imam Bukhari dalam hal ini n,4lt;\ rP
(kepada lbrahim) dan tidak menyebutkan '4ltJj. )I d,t (kepada

keluarga lbrahim). Dari sini A1 Baidhawi menyimpulkan bahwa

penyebutan )T (keluarga) dalam riwayat asalnya adalah sisipan,

seperti halnya ucapan beliau, jil ,l( Ji ,-P (kepada keluarga Abu
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A"f").Saya katakan, yang benar bahwa penyebutan i"|'J 66 
"4,t;l

serta penyebutan # JT (keluarga Muhammad) dan 'n4t1r. JT

(keluarga lbrahim) adalah terdapat pada riwayat asalnya, nzunun

sebagian periwayat ada yang hafal apa yang tidak dihafal oleh yang

lainnya.

Ath-Thaibi menjelaskan redaksi yang terdapat dalam riwayat

Imam Bukhari di sini, dia mengatakarr, "Lafazh ini menguatkan

pendapat orang yang menyatakan bahwa makna perkataan sahabat,

a+i ?y'rr'JS W (kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan

salam kepadamu), yakni yang terdapat firman Allah dalam surah A1

A,zaab ayat 56, t:$s fibt * t:;b ffii G$t 6 6- (ttai orans-

orang yang beriman, bershalawatlah kamu yntu!(' Nabi dan

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya), \''!ie {;';l$i (tatu

bagaimana kami bershalawat untulonu?), yakni untuk ahli baitrnu,

karena shalawat untuk beliau telah diketahui bersama dengan salam

dari ayat tersebut." Lebih jauh dia mengatakan, "Jadi pertanyaan

tentang shalawat itu adalah mengenai shalawat untuk keluarga sebagai

penghormatan bagr mereka. Adapun disebutkannya # dalam

jawaban itu karena Allah telah berfirman dalam surah A1 Hujuraat

ayat l, l:yjt yt f* ,>*.titai | (Janganlah kamu mendahului Allah

dan Rasul-Nya). Faidahnya adalah untuk menunjukkan

pengkhususan." Ia juga mengatakan, "Adapun tidak disebutkannya

At;.\adalah agar terfokus pada poin ini, seandainya disebutkan, maka

tidak akan dipahami bahwa penyebutan F adalah sebagai

pendahuluan."

Kelemahan pendapatnya ini cukup jelas. Disebutkan dalam

hadits Abu Mas'ud yang dinukil Abu Daud dan An-Nasa'i, tliS ,y

;tri ;tr (kepada Muhammad Nabi yang umml), dan disebutkan
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dalam hadits Abu Sa'id pada bab ini, '4b G U^fli'!* # ,b
rr.tJ.t, e (kepada Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu,

sebagaimana telah Engkau limpahknn shalawat untuk lbrahim), tanpa
menyebutkan,sliT li (keluarga Muhammad) d,an tidak pula '&t;}. 

)T
(keluarga lbrahim). Demikin ini jika tidak difahami sebagaimana
yang telah saya katakan, bahwa sebagian periwayat hapal apa yang
tidak dihafal oleh periwayat lainnya. Maka tampaklah kekeliruan
pengamatan Ath-Thaibi. Disebutkan juga dalam hadits Abu Humaid
pada bab setelahnya disebutkan, St\t ryt:i:1t # 

'b 
(kepada

Multammad, para isterinya dan keturunannya), tanpa menyebutk* lT
(keluarga). Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud dari
hadits Abu Hurairan, y!j1 qdt ypi *rj:?t'{t ,H ,b'Jb "dJi

* frt (Ya Allah, limpahka'nlah shalawat untuk Muhammad sang

Nabi, para isterinya Ummahatul Mulcrninin, anak keturunannya dan

ahli baitnya). Riwayat ini dinukil juga oleh An-Nasa'i dari jalur yang

digunakan oleh Abu Daud, tetapi ada sedikit perbedaan sanad, yaitu
antara Musa bin Ismail, gurunya Abu Daud dalam hal ini, dan Amr
bin Ashim, gurunya An-Nasa'i dalam hal ini, yang mana keduanya

meriwayatkan dari Hibban bin Yasar. Dalam riwayat Abu Musa
disebutkan darinya, dari Ubaidillah bin Thalhah, dari Muhammad bin
Ali, dari Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah, sedang dalam riwayat
Amr bin Ashim disebutkan darinya, dari Abdunahman bin Thalhah,

dari Muhammad bin Ali, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, dari

ayahnya Ali bin Abu Thalib. Riwayat Abu Musa lebih kuat. Ini berarti
bahwa Hibban mempunyai duasanad dalam hal ini.

Dalam hadits Abu Mas'ud disebutkan di bagian akhimya, ,J

W W ettlt#A (Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan lagi

Maha Mulia di seluruh alam). Seperti itu juga yang disebutkan dalam

riwayat Daud bin Qais dari Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah
yang dinukil As-Sarraj.
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An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al Muhadzdzab,

"sebaiknya memadukan redaksi-redaksi yang terdapat dalam hadits-

hadits shahih,yaitu, \t::i: # )I e" ;\i 1, W ibk'&i
"+t;!. )i, "+it;.|{" 

'*b G {tit (Ya Attah, limpahkanlah shatawat

untuk Muhammad Nabi yang umm| keluarga Muhammad, para

isterinya dan anak keturunannya, sebagaimana telah Engkau

limpahkan shalawat untuk lbrahim dan keluarga lbrahim), demikian

juga pada bagian "!s6.i (dan limpahkanlah keberkahan), dan di akhir

ditambahkart,'j}jilvir. €. @i seluruh alam). Dalam kitab At Adzkar, dia

juga mengatakan seperti itu dengan tambahan, d:t"33 !;b (hamba-

Mu dan utusan-Mu) setelah kal,- irii di bagian pertama, sedangkan

pada bagian !)$ tidak menambahkan redaksi itu. Dia juga

mengatakan demikian di dalam At-Tafuqiq dan Al Fatawa, hanya saja

tidak menyertakan kalimat pli u:tr pada bagian 31tij.

Ada banyak kalimat yang diriwayatkannya, kemungkinan dia

menyeimbangkan kadar yang ditambahkannya atau sekadar

menambahkannya, di antarany u, b:iit ot$f setelah aqrl\i dan fit
gi setelah #tii, ini disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang

dinukil Ad-Daraquthni. Kalimat lainnya adalatr '$:fl) pada bagian

!)6.s, kalimat ,#At e di bagian pertama (yakni bagian k
[timpahkanlah shalawatJ), kalimx "-t4i "rb, ,!i1sebelum '!;Y3 dan

gtlJi s"Uetum 316j, karena keduanya dicantumkan dalam riwayat An-

Nasa'i. Kalimat lainnya adalah # ,P ?tft dst yang akan

dijelaskan. Kalimat lainnya adalah di bagian akhir tasyahhud, yaitu

'# t#i (dan kepada kami bersama mereka)- Redaksi ini

dicantumkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Abu Usamah, dari

Zardah, dari Al A'masy, dari Al Hakam yang menyerupai hadits bab

ini. Di bagian akhir hadits ini, dia mengatakan, "Abdurahman
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mengatakan dan kami juga mengatakan, '# W, (dan kepada kami

bersama mereka)." Demikian juga dalam riwayat yang dinukil As-

Sarraj dariZaidah.

Ibnu Al Arabi mengomentari tambahan ini, dia mengatakan,

"fni bagian yang hanya diriwayatkan Zaidah, maka tidak bisa

dijadikan sandaran, karena orang-orang berbeda pendapat mengenai

makna i7i lt "trorgo), 
di antaranya adalah yang mengatakan bahwa

maknanya adalah umatnya, karena tidak ada gunanya pengulangan

kata yang semakna dengan yang telah disebutkan sebelumnya (yakni

tidak ada gunanya pengulangan # )T &i -.Ait" dimaknai: dan

kepada keluarga Muhammad- setelah kalimat 'eii, 9r41t a';6'ii3

*. *1: *{tii Qtara isterinya (Jmmahatul Muloninin, anak

keturunannya dan ahli baitnyal). Lain dari itu, mereka juga berbeda

pendapat mengenai bolehnya bershalawat untuk selain para nabi.

Menurut kami, dalam kekhususan ini kita tidak perlu menyertakan

orang lain bersama Muhammad dan keluarganya."

Guru kami menanggapinya di dalam SyarfuAt-Tirmidzi, bahwa

Zaidah termasuk para periwayat yang valid, maka kesendiriannya

dalam meriwayatkan, jika dia memang meriwayatkan sendirian maka

hal itu tidak berpengaruh, padahal dalam hal ini dia tidak menyendiri.
Riwayat ini juga dinukil oleh Ismail Al Qadhi di dalam Kitab Fadhl
Ash-Shalah dari dua jalur, dari Yazid bin Abi Yazid, dari Ziyad, dat',

Abdurrahman bin Abi Laila. Yazid drjadikan syahid oleh Imam

Muslim. Sementara Al Baihaqi juga menukil dalam lntab Asy-Syu'ab
dari hadits Jabir yang menyerupai hadits bab ini, dan di bagian akhir

disebutkan,'fiii Wi (dan kepada knmi bersama mereka).

fata Jli bermakna seluruh umat. Dalam hal ini tidak ada

halangan untuk menggabungkan yang khusus kepada yang umum,

apalagi dalam doa. Adapun tentang perbedaan pendapat mengenai

bolehnya bershalawat untuk selain para nabi, maka kami tidak melihat
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orang yang melarang bila dirangkai dengan yang lain. Adapun letak

perbedaannya adalah bila shalawat untuk selain para nabi itu
dilalarkan secara tersendiri. Namun, telah disyariatkan doa untuk

pribadi-pribadi dengan doa yang dimohonkan Nabi SAW untuk

dirinya, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, ,il n-4irri

i:i,i 1:, -Ala ,6 ,"'u elfi,,i go Allah, sesungguhnya aku memohon

kepada-Mu leebaikan yang dimohonkan oleh Muhammad kepada-Mu)-

Ini hadits shahih yang dinukil Imam Muslim.

Hadirc Jabir adalah hadits lemalr" Riwayat Yazid juga yang

dinukil Imarn Ahmad dari Muhammad bin Fudhail darinya, dan di

bagan akhir disebutkan, * ,Fb ,i*tj,'t:9'o;tiipl qtil )g :$"i- J'6

f ,f itlt'ti (Yazid mengatakan, "Alcu tidak mengetahui apakah itu

ditambahkan Abdurrahman dari dirinya sendiri atau dia

meriwayatknnnya dari Ka'ab.'). Demikian juga yang dinukil Ath-

Thabari dari riwayat Muhammad bin Fudhail. Tambatran ini

disebutkan dari dua jalur periwayatan lainnya yarng marfu', salah

satunya dinukil Ath-Thabarani dari jalur Fithr bin Khalifatr dari Al
Hakam dengan redaksi, P jb 'k "&i[i ,lit (Mereka

mengatakan, "Ya Allah, limpahkan shalawat untuk Muhammad)

hingga '# ,4b ,Pt ,Atj). )li (dan keluarga lbrahim. Dan

limpahlanlah shalawat untuk knmi bersama mereka), demikian juga

pada bagian # d"'!s(; (dan limpahkanlah keberkahan kepada

Muhamma\, dt bagran akhirnya disebutkan |* frl" '!;{1 (dan

limpahlranlah keberkahan kepada lcami bersama mereka). Para

periwayatrya terpercaya. Namun, menurut dugaan saya bahwa ifu

merupakan kalimat periwayat yang dimasukkan dalam hadits

sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaidah dari Al A'masy. Jalur kedua

adalah yang dinukil Ad-Daraquthni dari jalur lainnya dari Ibnu

Mas'ud se,perti itu, tapi dia menyebutkan iiilr sebagai ganti huruf
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wawu pada kata kS a*, 31ti.1. Dalam sanadnya terdapat Abdul

Wahhab bin Mujahid, dia periwayat yang lemah.

Al Asnawi mengomentarai pendapat An-Nawawi, dia

mengatakan, "Ia tidak menguasai riwayat-riwayat hadits yang valid

disamping perkataannya yang berbeda-beda. "

Al Adzru'i mengatakan, "Tidak ada orang yang

mendahuluinya berpendapat demikian. Yang lebih tepat, bahwa yang

lebih utama bagi yang bertasyahhud untuk mengikuti riwayat-riwayat

itu secara sempurna dan dalam prakteknya adalah kadang

menggunakan yang ini dan kadang menggunakan yang itu. Adapun

menggabungkan seluruh redaksi, maka berarti membuat sifat

tersendiri dalam tasyahhud yang tidak dicontohkan oleh hadits-hadits

tersebut."

Tampaknya dia mengambilnya dari perkataan Ibnu Al

Qayyrm, karena dia mengatakan, "sesungguhnya cara ini tidak pernah

dicontohkan dalam satu jalur pun jalur periwayatannya. Yang lebih

utama adalah menggunakan redaksi sesuai yang ada contohnya.

Dengan demikian, berarti melaksanakan semua yang diriwayatkan itu.

Berbeda halnya bila mengucapkan semuanya sekaligus, karena kuat

dugaan bahwa Nabi SAW tidak mengucapkan [atau mengajarkannya]

demikian."

Al Asnawi juga mengatakan, "An-Nawawi mengharuskan

untuk menggabungkan lafazh-lafazhyang ada dalam tasyahhud." Lalu

dijawab, bahwa dia tidak mengharuskan demikian karena memang

tidak menyatakan hal itu. Ibnu Al Qayyt* juga mengatakan, "Imam

Syafi'i menyatakan bahwa perbedaan lafazh-lafazh tasyahhud dan

lainnya adalah seperti halnya perbedaan dalam qira'ah. Tidak ada

seorang imam pun yang menganjurkan membaca dengan semua lafazh

yang berbeda pada suatu katalkalimat dalam A1 Qur'an walaupun

sebagian mereka membolehkanrlya pada saat mengajarkan untuk

latihan."
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Yang benar, bahwa jika suatu lafazh semakna dengan lafazh

lainnya, seperti rytt')t dan $991it 
"qi,maka 

yang lebih utama adalah

menggunakan salah satunya. Namun, jika lafazh itu mempunyai

makna tambahan yang sama sekali tidak terdapat pada lafazh lainnya,

maka yang lebih utama adalah menyertakannya. Ada kemungki.ran

bahwa sebagian periwayat menghafal apayangtidak dihafal oleh yang

lairrnya sebagaimana yang telah dikemukakan. Jika lafazh itu
mengandung sedikit kelebihan makna dibanding lafazh lainnya, maka

tidak mengapa menyertakannya sebagai sikap hati-hati'

Menurut sebagian ---diantaranya Ath-Thabari- bahwa itu

adalah perbedaan yang diperbolehkan, sehingga lafazh mana yang

dipakai seseorang, maka itu sudah mencukupi, dan yang lebih utama

adalah menggunakan yang lebih lengkap. Dia berdalil dengan

perbedaan penukilan dari para sahabat. Ia menukil dari Ali, yaitu

hadits mauquf yang panjang, dinukil oleh Sa'id bin Manshur, Ath-

Thabari, Ath-Thabarani dan Ibnu Faris, yang permulaannya

disebutkan, ctr\7lit €rtt'&i)i (Ya Allah Dzat yang membentangkan

hamparan)hingga # "b'A'bi 
etfttU.:ST. €tii 1r1+t '$,t?|k\

U:y,,3!& 1aa*anlah shalawat-Mu yang paling mulia, keberkahan-

Mu yang paling subur dan penghormatan-Mu yang paling lembut

untuk Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu).Juga berdalil dengan

riwayat dari Ibnu Mas'ud, b ,P e)Gj) *.5;i $r,(k|kl n<lli

er:-,-.)')'!* P It fu3 ;#r ?6t',)r';t (Ya Attah, iadiknnlah

shalawatmu, keberkahan-Mu dan rahmat-Mu untuk penghulu para

rasul, pemimpin orang-orang bertalcwa dan penutup para nabi, yaitu

Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu), yang dinukil Ath-Thabari

dan Ibnu Majah.

Ibnu Al Qayyrm menyatakan bahwa mayoritas hadits, balrkan

semuanya, menyebutkan kata iA) 66 # )i serta iigtil ii t"ju,

anv,' ,t;.t.Ia mengatakan, "Di dalam hadits shahih tidak ada satu pun
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yang menyebutkan kata'p4tj.t dan'pat1.t iT rc.*u bersamaan. Adapun

yang demikian dinukil oleh Al Baihaqi dari jalur Yahya bin As-

Sabbaq, dari seorang laki-laki dari kalangan Bani Al Harits, dari Ibnu
Mas'ud. Yahya adalah seorang yang tidak dikenal, dan gurunya juga

tidak diketahui, sehingga sanad riwayat tersebut adalah lemah. Ibnu

Majah menukil dari jalur lainnya yafig menguatkannya, tetapi

riwayatnya mauquf pada Ibnu Mas'ud. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni
juga menukil dari hadits Thalhah."

Saya katakan, tampaknya dia lupa akan apa yang disebutkan

dalam Shabih Bukhari sebagaimana yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang cerita para nabi, yaitu pada bab "Ibrahim AS",
dari jalur Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari

Abdurrahman bin Abu Laila, dengan redaksi, ,*: 6t1.r Ab'c)b t1S

V "# A't e4,tj.l JT (sebagaimana telah Engkau limpahkan

shalawat untuk lbrahim dan keluarga lbrahim. Sesungguhnya Engkau

Maha Terpuji lagi Maha Mulia), demikian juga pada bagian StS. G
(sebagaimana telah Engkau limpahknn keberkahan). Begitu pula yang

disebutkan dalam hadits Abu Mas'ud Al Badri dari riwayat
Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad
bin Abdullah bin Zaid dainyayang dinukil Ath-Thabari. Bahkan Ath-
Thabari juga menukilnya dalam riwayat Al Hakam dari Abdurrahman
bin Abu Laila yang dia nukil dari jalur Amr bin Qais dari Al Hakam

bin Utbah, lalu dia menyebutkannya dengan redaksi, )i) # Jt
V W .l't # (kepada Muhammad dan kepada keluarga

Muhammad. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)
dan dengan redaksi, W "# 'lly 6ti.l )I't ettl Qc ltrepaaa

Ibrahim dan kepada keluarga lbrahim. Sesungguhnya Engkau Maha
Terpuji lagi Maha Mulia). Ia juga menukilnya sama persis seperti itu
dari jalur Al Ajlah dari Al Hakam. Ia juga menukilnya dari jalur
Hanzhalah bin Ali dari Abu Hurairah sebagaimana yang nanti akan
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saya sebutan. Abu Al Abbas As-Sarraj menukilnya dari jaluar Daud

bin Qa'id, dari Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah, 
'J?i6-'ri6 

fiJf

& !)s.: ,#J )r *3 ,*J ,b'p "frui $i i,Sa sa}b ,rui W lt
't|; ,e\ ,,'{jt;.t )\t ,l{Jti.t *'csj63'4b tts ,&1) )i ,P3 #
".tiit (Bahwa mereka berknta, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami

bershalawat untulsnu? " Beliau menjawab, "Ucapkanlah, "Ya Allah,

limpahlmnlah shalawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad,

dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga

Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahl<nn shalawat dan

keberlrnhan untuk Ibrahim dan keluarga lbrahim, sesungguhnya

Englwu Maha Terpuji lagi Maha Mulia").Dari hadits Buraidah secara

marfu' disebutkan, )l *,t # ,t" U.Sii |!A4j eltt:tb "J*l 
n<l:;

etj.l )1 *i c/lt,} ,* ,iria G ,bi (ya Auah, jadit<nntah

shalawat, rahmat dan keberkahan-Mu untuk Muhammad dan kepada

keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau jadikan untuk

Ibrahim dan keluarga lbrahim). Asal riwayat ini terdapat dalam

riwayat Imam Ahmad.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah diisyaratkan tadi

disebutkan tambahan lairurya, yaitu, 't*b G i;J'Sl't r:i,i g:ts

At;.\,P 
-&jt *jui (dan rahmatilah Muhammad dan keluarga

Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat dan

keberlrahan serta rahmat untuk lbrahim) yang dinukil oleh Al Hakim

dalam Shafuifu-nya dari hadits Ibnu Mas'ud. Sebagian orang teperdaya

dengan penilainnya sebagai hadits shahih sehingga menduga bahwa ia

adalatr hadits shahih, padahal sebenarnya ini dari riwayat Yahya bin

As-Sabbaq, periwayat yang tidak dikenal, dia meriwayatkan dari

seorang laki-laki yang tidak diketahui. Memang Ibnu Majah

menukilnya dari Ibnu Mas'ud, tapi dengan redaksi, tfr\ &\i lii ,,5'6

u:fli lrb ):;,i * u.s;i 'ot;')i '$tt:rv (Beliau meniawab,
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"Ucapkanlah, 'Ya Allah, jadikanlah shalawat" rahmat dan

keberkahan-Mu untuk Muhammad hamba-Mu dan utussn-Mu'.").
Ibnu Al Arabi sangat mengingkari itu, dia mengatakan, *Hati-hatilah

terhadap apa yang disebutkan Ibnu Zaid tentang tambahan ill,
karena hal itu mendekati bid'ah, sebab Nabi SAW mengajarkan

kepada mereka (para sahabat) tentang cara bershalawat berdasarkan

wahyu, maka menambahnya adalah mengada-ada" Ibnu Zaid

menyebutkannya dalam kitab lr-.Risalah dalam pembahasan sifat

tasyahhud, yaitu ketika menyebutkan tentang apa yang disukai dalam

tasyahhud, di antaranya dia menyebutkan, F lrt F ,)"'P '&Ui

(Ya Allah limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan keluarga

Muhammad), lalu menambatrk *r, ,it '!)6:t ,r7;i JIi )ii; e ?Tt
# JlJ # (dan rahmatilah Muhammad dan keluarga

tut ho**od. Dan limpahkantah keberkahan tcepada Muhammad dan

keluarga Muhammad...). Jika pengingkarannya itu karena alasan

riwayat tersebut tidak shahih, maka itu benar, tapi jika tidak, maka

pernyataan orang yang tidak membolehkan mengucapkan, t:t:;J g:\
(rahmatilah Muhammad) adalah pernyataan yang tertolak, karena hal
ini telah disebutkan dalam sejumlah hadits, dan yang paling shahih

adalah di dalam tasyahhud, 'oh?71 ):tr ;;'t:t 4, 6 '*b irli
(semoga kesejahteraan/keselamatan dilimpahknn kepadamu wahai

Nabi, dan juga rahmat Allah dan keberkahan-Nya). Kemudian saya

juga mendapati sandaran Ibnu Abi Zaid, yang mana Ath-Thabari

menukilnya dalam trteb Tahdzrb dari jalur Hanzhalah bin Ali, dari

Abu Hurairah secara marrtt', ):&) JT &i F ,*'k 'rtUi ,JrS ,y
tg ):,;i )T *j # 

'b'lsris 
,'n4r11 )T *i '4,rt;l sb '4b G

'c;L; t;s 13t i )1 *3 ,Gf ,rb ?ji ,e,;l JT ,)4 '4rr;.1,* 
6 )6.

i |i;ai yUit f-y"'i UV ,e,;.t Ji d'i e,;l u$ (Barangstapa

yang mengucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk
Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau
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limpahkan shalawat untuk lbrahim dan kepada keluarga lbrahim.

Limpahkanlah keberkahan lcepada Muhammad dan kepada keluarga

Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberknhan

kepada lbrahim dan keluarga lbrahim. Dan curahkanlah rahmat

kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah

Englau atrahknn rahmat kepada lbrahim dan keluarga lbrahim,"
malra alat bersaksi untulotya pada hari kiamat dan memberi syafaat

untulotya). Para periwayat dalam sanad-nya adalah para periwayat

hadits shahih, kecuali Sa'id bin Sulaiman maula Sa'id bin Al Ash

yang meriwayatkannya dari Hanzhalah bin Ali, karena dia tidak

dikenal.

Cataten

Ini seinua adalah yang pengucapannya digabungkan dengan

salam atau shalawat. Ibnu Al Arabi sependapat dengan Ash-

Shaidalani dari kalangan ulama Syafi'i dalam melarangnya. Abu Al

Qasim Al Anshari pensyaratr Al Irsyad mengatakan bahwa hal itu
diperbolehkan jika digabungkan dengan shalawat. Iyadh menukil dari

Jumhur tentang bolehnya hal itu secara mutlak. Al Qurthubi
mengatakan dalam Al MuJhim, bahwa itulah yang benar, karena ada

haditsnya Sedangkan yang lain menyelishinya: Dalam kitab Adz-

Dzalchirah yang termasuk salah satu kitab-kitab madzhab Hanafi

disebutkan dari Muhammad, bahwa dia memal<ruhkan hal itu karena

tidak diketahuinya kekurangan pada beliau (SAW), sebab biasanya

rahmat itu dimohonkan untuk suatu perbuatan yang tercela. Semenara

Ibnu Abdil Barr melarangnya, dia berkata, "Bila disebutkan Nabi

SAW, maka tidak boleh seorang pun unhrk mengatakan, itt '+:

(semoga Attah merahmatinya), karena beliau telah bersabda, tV U
"r;" (Barangsiapa bershalawat untukku) dan bukan if it 'i

(barangsiapa memohonkan rahmat untuk)cu) bukan pula u! C't ,y

(barangsiapa mendoakanlat). Kendatipun makna shalawat adalah
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rahmat, tetapi lafazh itu telatr dilfiususkan sebagai pengagungan bagi
beliau, maka tidak boleh diganti dengan lafazh lainnya. Ini juga

ditegaskan oleh firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 63, trlia3f I
$:i.'6,+i;. :6G 

'&. 
)iil, io! ltangantah kamu jadikan panggilan

Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada

sebagian (yang lain)." Ini pembahasan yang bagus, namun argumen
yang pertama perlu diteliti lebih jauh, dan yang bisa dijadikan
pedoman adalah argumen yang kedua.

# )t $1 1O"" kepada keluarga Muhammad). Ada yang

mengatakan batrwa asal kata JT adalah ;1ii, kemudian haa'-nya

dirubah menjadi hamzah, lalu diringankan, karena itu, bila
diungkapkan dalam bentuk tashghir dikeinbalikan kepada aslinya,

yaitu Jief. Ada juga yang mengatakan, bahwa asalnya adalah Jti dan

JI yang artinya i:.1 Gemtali), ini sebagai sebutan bagi orang yang

dikembalikan kepada seseorang dan dihubungkan kepadanya.

Pendapat ini dikuatkan oleh kebiasaan p€nggunaannya, yaitu tidak
dihubungkan kecuali kepada orang besar, misalnya dikatakan naAr it
(keluarga qadhi), dan tidak dikatakan, l6t il 1*"luorgo tukang

bekam), ini berbeda dengan kata Ji,f. Lain dari itu, biasanya kata jT

tidak digabungkan (disandangkan) kepada yang tidak berakal dan

tidak pula kepada mudhmar ftata ganti), dernikian menurut mayoritas,

rurmun sebagian kecil membolehkannya, sebagaimana yang tersebut

dalam sya'ir Abdul Muththalib mengenai kisah pasukan gajah, "r*rl

6 ,At i-rurO:t *$r )i e (Dan tolonglah keluarga salibis dan

para penyembahnya. Kini mereka adalah keluarga-Mu). Kata lyi ji
(keluarga Fulan) berarti mencakup juga dirinya dan orang yang

dikaitkan kepadanya. Tepatnya, batrwa bila dikatakan, tk o*i JT ,tr
(keluarga fulan melalcukan anu), maka berarti dia juga termasuk di
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antara mereka kecuali bila ada indikator lain (yang tidak

memasukkannya). Diantara dalil yang menguatkannya adalah sabda

Nabi SAW mengenai Al Hasan bin Ali, e6t"Z[t tf 'JrJ 'l $;J )l r51.

(Sesungguhnya kami keluarga Muhammad, tidak halal bagi kami

harta sedekah kakatl).Jika keduanya disebutkan bersamaan, maka

tidak seperti itu, seperti fakir dan miskin, iman dan islam, kefasikan

dan kemaksiatan. Karena beragamnya lafazh-lafazh hadits mengenai

penyebutan keduanya secara bersamaan dan secara tersendiri, maka

yang lebih utama adalah mematraminya bahwa Nabi SAW

mengUcapkan semua lafazh,lalu sebagian periwayat hafal sebagian

lafazhyang tidak dihafal oleh yang lain.

Adaprm asumsi banyak ragailrnya, tampaknya itu jauh dari

kemrurgkinan, karena mayoritas jalur periwayatannya menyatakan

bahwa itu adalatr sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, fp'riS
firla (bagaimana kami bershalawat untubnu?). Kemungkinan

sebagian periwayat yang hanya menyebutk* 
'4it;). )T ,)b dan tidak

menyebutkan er;l.rb adalatr karena meriwayatkan dengan makna,

berdasarkan anggapan batrwa iltj.l.telah tercakup oleh kalimat JI

et;.lsebagaimana yang telah dipaparkan di muka.

Ada perbedaan pendapat mengenai yang dimaksud dengan JT

1ac,t (lreluarga Muhammad) dalam hadits ini. Pendapat yang kuat,

bahwa mereka adalah yang diharamkan menerima harta sedekah

(zakat). Penjelasan tentang perbedaan pendapat mengenai hal ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang zakat. Inilah yang dinyatakan

oleh Imam Syaf i dan dipilih oleh Jumhur ulama, dan ini ditegaskan

oleh sabdaNabi SAW berkenaan dengan Al Hasan bin Ali, # ,St 51.

,. - . ,
oil3t 6 -JVi1 

(Sesungguhnya kami keluarga Muhammad, tidak halal

harta sedekah [zakatJ bagi kami), hadits ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang jual-beli dari hadits Abu Hurairah. Imam Muslim
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juga meriwayatkan dari hadits Abdul Muththalib bin Rabi'ah secara

marfu', )i;) )7.tt W. Jvi 1 $tj ,e6r Lr"')i e u1lt u:tbst gqbl
(Sesungguhnya sedekah [zakat] ini adalah kotoran-kotoran manusia,

dan sesungguhnya itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula

bagi keluarga Muhammad).

Menurut Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan # )1
(keluarga Muhammad) dalam hadits tentang tasyahhud adalah ahli

bait beliau.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan JI

ie) 1*auarga Muhammad) adalah para istri dan anak keturunan

beliau, karena mayoritas jalur periwayatan hadits ini menyebutkan,

* )ri (dan keluarga Muhamma\, sementara dalam riwayat Abu

Humaid disebutkan, Stli fts:?-t (dan para isteri serta anak

keturunan beliau).Ini menunjukkan bahw a yang dimaksud dengan
jli ai sini adalah para isteri dan anak keturunan. Pendapat ini

ditanggapi bahwa ada juga riwayat yang menyebutkan ketiganya

(keluarga, para isteri dan anak keturunan), yaitu sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Kesimpulannya bahwa

sebagian periwayat hapal sesuatu yang .tidak dihafal oleh yang

lainnya, maka yang dimaksud dengan Jit dalam tasyahhud adalah

para isteri dan orang-orang yang diharamkan harta sedekah (zakat)

bagi mereka, sehingga mencakup juga anak keturunan beliau.

Para isteri Nabi SAW kadang juga disebut P ii
sebagaimana dalam hadits Aisyah, vX 6A *'C ;bi Sl -e3' 6

(Para isteri Muhammad tidak pernah kenyang dengan roti berlauk-

pauk hingga tiga hari). Hadits ini telah dijelaskan, dan akan

disebutkan lagi pada pembahasan tentang kelembutan hati. Dalam hal

ini juga disebutkan hadits Abu Hurairah,€ji ):iJ JI o::'lt*y"*t[i ga
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Allah jadiknnlah rezebi para isteri Muhammad berupa makanan).

Seakan-akan disebutkannya para isteri secara tersendiri untuk

memuliakan mereka. Demikian juga anak keturunan.

Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Jli
adalah khusus anak keturuna Fathimah. Dernikian yang dikemukakan

oleh An-Nawawi dalam Syarfu Al Muhadzdzab. Ada juga yang

mengatakan bahwa mereka adalah semua orang Quraisy. Demikian

menurut Abu Ar-Rifah dalam h,rtab Al Kifayah. Ada juga yang

berpendapat bahwa yang dimaksud adalatr semua umat, yaitu umat

yang menyambut seruannya. Ibnu Al Arabi mengatakan, "Malik
cenderung dengan pendapat ini, Az-Zuhri memilihny4 Abu Ath-
Thayyib Ath-Thabari menceritakan itu dari sebagian ulama Syaf i,
An-Nawawi mengunggulkannya dalam Syarf; Muslim, sementara Al

Qadhi Husain dan fu-Raghim mernbatasinya hanya orang-orang

bertakwa dari mereka. Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah
dalam surah Al turfaal ayat 34, o,fJr\ti:i$t ol (Orang-orang yang

berhak menguasai[nyaJ, hanyalah orang-orang yang bertalcwa) dan

sabda Nabi SAW , t::j&it & eq:t i1 lsnurgrhnya para watitat di

antara lralian adalah orang-orang yang bertalc*a). Disebutkan dalam

kitab Nawadir Abi Al 'Aina'bahwa seseorang memicingkan mata

kepada salah seorang Bani Hasyim (senasab dengan Nabi SAW),

maka beliau pun berkata, 'Mengapa engkau memicingkan mata

kepadaku, bukankah engkau selalu bershalawat untukku setiap kali

shalat, yaitu dengan ucapanmu, ,U )i ,ttt # tb S3 "6l[i ga

Allah, limpahlcanlah shalawat untuk Muhammad dan kepada keluarga

Muhammad)?' Orang itu pun menjawab, 'Sesungguhnya yang aku

maksudkan adalah mereka yang baik lagi suci, dan engkau tidak

termasuk mereka'." Pendapat yang menyebutkan secara mutlak (tanpa

batasan kriteria) bisa juga diartikan bahwa yang dimaksud dengan

shalawat adalatr ratrmat secara mutlak sehingga tidak memerlukan

pembatasan. Mereka berdalil dengan hadits Anas secara marrtt', ii
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'rg F tbX lfauarga Muhammad adalah setiap yang bertakwa),

yang dinukil Ath-Thabarani dengan sanad yang disangat disangsikan.
Al Baihaqi juga menukil riwayat yang menyerupai itu dari Jabir dari
perkataannya dengan sanad yang lemah.

et;J. JT d," ',4b tS (Sebagaimana Engkau telah

melimpahkan shalawat untuk keluarga lbrahim). Berkenaan dengan
ini ada pertanyaan tentang inti penyerupaan itu, karena yang
diserupakan semestinya lebih rendatr daripada yang diserupai,
sedangkan yang te{adi disini sebaliknya, sebab Muhammad SAW
saja lebih mulia daripada keluarga Ibrahim dan dari Ibrahim sendiri,
apalag;t ditambah dengan keluarga Muhammad. Karena beliau lebih
utama, maka shalawat yang dimohon seharusnya lebih utama dari
semua shalawat yang pemah diterimanya ataupun yang pernah
diterima oleh yang lainnya. Mengenai hal ini ada beberapa jawaban:

Pertama, beliau mengatakan itu sebelum mengetahui bahwa
beliau lebih utama daripada Ibrahim. Imam Muslim meriwayatkan
dari hadits Anas, orl :iti $-lt'p U |*j *v ?ot j*',4. ,5,61+, oi

'eti.l (Bahwa seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW,

"Wahai manusia yang paling baik." Baliau pun bersabda, ,'ftu

adalah lbrahim. '). Ibnu Al Arabi mengisyaratkan kepada hadits ini
bahwa beliau memohon disamakan dengan Ibrahim dan
memerintahkan umatnya agar memohonkan itu untuknya, lalu Allah
memberinya tambahan tanpa dimohon, yaitu menjadikannya lebih
utama daripada Ibrahim. Pendapat ini disangkal bahwa jika memang
demikian, tentu beliau merubah sifat shalawat itu setelatr mengetahui
bahwa beliau lebih utama.

Kedua, bahwa beliau mengatakan itu karena kerendahan
hatinya, dan beliau mensyariatkan kepada umatrya agar bisa
mengupayakan kutamaan dengan itu.

Ketiga, bahwa penyerupaan itu adalah pokok shalawat dengan
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Allah dalam surah An-Nisaa

rnya dengan kadarnya, seperti firman
' 163, ii il'+3i 6 qt #:1 

'3t

pokok shalawat, bukan kadarnya dengan kadarnya,

(Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahltu kepadamu

sebagaimana Kami telah memberilmn wahyu kepada Nuh) dan

firman-Nya dalam surah Al Baqaratr 183, ,rib * 6 ?*It |Z#'q5
'# b i-$, (Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana

diwajiblran atas orang-orang sebelum kamu). Dan juga seperti halnya

ungkapan seseorang, "Berbuat baiklah kepada anahnu sebagaimana

engkau berbuat baik kepada si fulan." Maksudny4 menyerupakan

pokok kebaikan itu, bukan kadarnya. Seperti juga dalam firman Allah

dalam surah Al Qashash 77,'4A1.\t 5;i U '*tt (Dan berbuat

baiklah [kepada orang lainJ sebagaimana Allah telah berbuat baik

kcpadamu). Pendapat ini diunggulkan oleh Al Qurthubi dalam krtab Al
Mufhim.

Keempat, bahwa huruf fta/ tersebut berftngsi menunjutkan

alasan (pernbenaran), sebagaimana firman-Nya dalam suratr Al
Baqaralr l5l, ;3q \;t'& r:t;:tl vS (Sebagaimana Kami telah

mengutus kepadamu Rasul di antara lamu) dan juga firman-Nya

dalam suratr Al Baqaratr 198, iirii S f:t!\ri (Dan berdzikirlah

[dengan menyebutJ Allah sebagaimana yang ditunjukknn-Nya

lrepadamu). Sebagian mereka mengatakan batrwa huruf kaf adalah

sebagai penyerupium, kemudian dialihkan untuk memberitahukan

kekhususan yang diminta.

Kelima, maksudnya adalah agar Allah menjadikarurya sebagai

kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai

kekasih-Nya, dan agr menjadikannya buah tutur yang baik

sebagaimana Allah telah menyandangkan kecintaan kepada Ibrahim.

Pendapat ini dibantah oleh pendapat pertama. Sebagian mereka

memberikan ilustrasi, misalnya ada dua orang, orang pertama

memiliki seribu dan orang kedua memiliki dua ribu, lalu orang yang
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memiliki dua ribu itu meminta agar diberi lagi seribu yang setara

dengan yang dimiliki oleh orang pertama, sehingga yang dimiliki oleh
orang kedua beberapa kali lipat yang dimiliki oleh orang pertama.

Keenam, bahwa ungkapan # ,* 'P '*hi ga Allah,

limpahlcanlah shalawat untuk Muhammad) terlepas dari penyerupaan,

maka penyerupaannya hanya terkait dengan ungkapan # l, *'t
(dan kepada keluarga Muhammad). Pendapat ini ditanggapi, bahwa

selain nabi tidak mungkin disetarakan dengan para nabi, maka

bagaimana mungkin memohonkan shalawat untuk mereka

sebagaimana shalawat yang diberikan kepada Ibrahim, sedangfran para

nabi berasal dari keluarganya? Jawabannya, batrwa yang dimohonkan
itu adalatr patrala yang diperoleh oleh mereka, bukan semua sifat yang

menjadi sebab pahala. Di dalam kttab Al Btyan, Al Imrard menukil
dari Syaikh Abu Hamid, bahwa dia menukil jawaban ini dari naskatr

Imam Syaf i, namun Ibnu Al Qayyrm me,nyangsikan bahwa itu dari
Imam Syaf i, karena disamping kefasihannya dan kepandaiannya
dalam bahasa Arab, ungkapan yang buruk itu pun tidak layak
dianggap sebagai perkataan orang Arab. Sebenarnya ungkapan

tersebut tidak buruk, secaxa lengkap kalimatrya adalah &'e '#i
.. -qb t;E );i,) )T e ,Pi # (ya Attah limpahtcanlah shatmyat

untuk Muhammad, dan limpahkanlah shalawat untuk keluarga
Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahknn shalmvat-..).
Maka tidak menolak kemungkinan penyerupaannya dengan bagran
kalimat yang kedua.

Ketujuh, penyerupaan itu adalah antara jurnlah dengan
jumlah, karena banyak di antara para nabi dari keturunan keluarga
Ibrahim. Bila jumlah yang banyak dari Ibratrim dan keluarga Ibrahim
itu disandingkan dengan sifat-sifat yang banyak pada diri Muhammad,

maka sangat mungkin sebanding. Saya katakan, jawaban ini kurang

tepat, karena disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, yaitu hadits kedua
pada bab ini, adalah penyandingan nama dengan nama ,"ju, 'rP'#l
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et;l t, 'Ab G{ )fr,j & @ Altah, limpahkanlah shalawat untuk

Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahknn shalawat untuk

Ibrahim).

Kedelapan, penyerupaan itu dilihat dari segi shalawat yang

dilimpahkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad pada

masing-masing mereka, maka jumlah shalawat dari orang-orang yang

bershalawat dari sejak diajarkarurya ini hingga akhir zaman akan

menjadi berkali-kali lipat shalawat untuk keluarga Ibrahim. Ibnu Al
Arabi mengungkapkan ini dengan mengatakan, "Maksudnya adalah

kesinambungannya."

Kesembilaz, penyerupaan itu dikembalikan kepada orang yang

bershalawat, yaitu patrala yang diperolehnya, bukan shalawat yang

dilimpahkan kepada Nabi SAW. Jawaban ini lemah, karena jika

demikian, maka seolah-olah dia mengat akarr, ,;bb 'V 
S.r:l ,,*i'rtiii

etr).)T d''4b di pi # il' .rl; 4, * (ya Attah, beritah atru

pahala atas shalawatku untuk Nabi SAW sebagaimana telah Englcau

limpahkan shalawat untuk keluarga lbrahim). Kemungkinan
jawabannya, bahwa yang dimaksud adalah seperti pahala orang yang

bershalawat untuk keluarga Ibrahim.

Kesepuluh, terlebih dahulu mengesampingkan pendahuluan

tersebut, yaitu mengesampingkan ketentuan yang menyatakan bahwa

yang diserupakan semestinya lebih rendah daripada yang diserupai,

dan bahwa itu bukanlah suatu kepastian, tapi ada kalanya setara

bahkan kadang dengan yang lebih rendah, sebagaimana yang terdapat

dalam firman Allah dalam surah An-Nuur 35, ,t<2*it *i P
(Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tidak

tembus), berapa cahaya lubang yang tembus itu bila dibanding dengan

cahaya Allah? Tentu tidak sebanding, tetapi karena yang dimaksud

adalah penyerupaan dengan sesuatu yang bisa tampak dengan jelas

oleh pendengarnya, maka sangat tepat perumpamaal cahaya Allah itu

dengan lubang yang tidak tembus. Begitu juga di sini, karena
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pengagungan terhadap Ibrahim dan keluarga Ibrahim dengan shalawat

sangat masyhur bagi semua kalangan, maka sangat tepat unfuk
memintakan shalawat bagi Muhammad dan keluarga Muhammad
sebagaimana untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. lri dikuatkan juga

oleh penutup permohonan tersebut, grj6jr e @i seluruh alam), yakni

sebagaimana telah ditampakkan shalawat untuk Ibratrim dan keluarga

Ibratrim di seluruh alam. Karena itulah penyebutan kalimat ',;{At 
G

hanya terdapat pada saat menyebutkan keluarga Ibrahim dan tidak
disebutkan pada saat menyebutkan keluarga Muhammad, yaitu

sebagaimana dalam hadits yang mencantumkannya, yaitu hadits Abu
Mas'ud yang dinukil oleh Imam Malik, Muslim, dan lainnya. Ath-
Thaibi mengemukakan hal itu dengan mengatakan, '?enyerupaan

tersebut bukan menyandingkan yang kurang dengan yang sempuma,

tapi penyandingan yang belum terkenal dengan yang terkenal." Al
Hulaimi mengatakan, "Sebab penyerupaan ini, bahwa malaikat

mengatakan sewaktu di rumah lbratrim, *J' Jrf '5* Utf';1t !,'t;;
y "V Uy ([hu adatahJ rahmat Altah dan keberkahan-Nya,

diatrahlran untuk kalian, hai ahlul bait, Sesungguhnya Allah Maha
Terpuji lagi Maha Mulia." (Qs. Huud [11]: 73)), dan sebagaimana

telah diketahui bahwa Muhammad dan keluarga Muhammad termasuk

ahlul bait Ibrahim, maka seakan-akan dia mengatakan, "Kabulkanlah
doa para malaikat yang mengucapkan itu mengenai Muhammad dan

keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau kabulkan itu ketika
mereka mengucapkannya mengenai keluarga Ibrahim yang ada saat

itu." Karena itulah, doa tersebut ditutup dengan penutup ayat tersebut,

W"#'!11(Sesunggahnya Engknu Maha Terpuji lagi Maha Mulia).

Setelatr mengemukakan sebagian jawaban ini, An-Nawawi
mengatakan, 'Yang paling bagus adalah jawaban yang dinisbatkan

kepada Imam Syaf i, yaitu penyerupaan pokok shalawat dengan

pokok shalawat, atau jumlatr dengan jumlah."

Ibnu Al Qayyrm mengatakan setelah menyitir sebagian besar
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jawaban tersebut selain penyerupaan jumlah dengan jumlah, "Yang

paling bagus untuk dikatakan adalah Bahwa beliau SAW termasuk

keluarga Ibrahim. Hal ini telah dinyatakan dari Ibnu Abbas dalam

menafsirkan firman Allah dalam surah Aali Imraan 33, iiT ,jA>t?tr'01
',iolat ,-* ot:-e Ji'J ".t;l'J|') 6'fi (Sesungguhnya Allah telah

memilih Adam, Nuh, keluarga lbrahim dan keluarga Imran melebihi

segala umat)." Lebih jauh dia mengatakan, "Muhammad termasuk

keluarga Ibrahim, maka seolah-olah beliau memerintahkan kita agar

bershalawat untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad,

khususnya shalawat kita untuknya bersama Ibrahim, dan umumnya

bersama keluarga Ibrahim. Dengan demikian tercapailah untuk

keluarganya apa yang layak bagi mereka, lalu sisanya untuk beliau.

Kadar tersebut tentunya lebih banyak daripada untuk selainnya dari

keluarga Ibrahim. Saat itulah tampak faidah penyerupruul itu, dan

bahwa yang dimintakan untuk beliau dengan lafazh tersebut lebih

utama daripada dengan lafazh-lafazh lainnya. "

Dalam sebuah karangan guru kami, Majduddin Asy-Syairazi

Al-Lughawi, saya temukan jawaban lainnya yang dinukilnya dari

salah seorang ahlul kasyf, yang intinya bahwa penyerupzutrl itu untuk

selain yang diserupakan. Demikian itu, karena yang dimaksud dengan

ucapan kita, ri;i a,t k *i[i g, Atlah, limpahkanlah shalawat

untuk Muhammad) adalah'Jadikanlah di antara pila pengikutnya

orang-orangyangmencapai puncak perkara agatrLa, seperti para ulama

yang menjalankan syariatnya dan benar-benar menguasai perkara

syariat. ,,.t;l *b "*b 
6? Tsebagaimana telah Engkau limpahkan

shalawat untuk lbrahim), yakni sebagaimana telah Engkau jadikan di

antara para pengikutnya nabi-nabi yang melaksanakan syariatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan # )i io: @o" untuk keluarga

Muhammad) adalah'Jadikanlah di antara para pengikutnya orang-

grang yang memperbarui yang mengabarkan tentang hal-hal yang

ghaib, At;). ,{" '$b G (sebagaimana telah Engkau limpahkan
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shalawat untuk lbrahim), yaitu sebagaimana telah Engkau jadikan di

antara para pengikutnya nabi-nabi yang mengabarkan tentang hal-hal

yang ghaib. Yang dimohon adalah dianugerahkannya sifat-sifat para

nabi untuk keluarga Muhammad, dan mereka itu adalah para

pengikutnya, sebagaimana yang pernah diberikan karena permohonan

Ibrahim. Inilah inti dari apa yang disebutkarurya. Pendapat ini cukup

bagus bila memang yang dimaksud dengan shalawat di sini adalah

sebagaimana yang dinyatakannya.

Ada juga jawaban lain yang menyerupai pemyataan ini, yaitu

bahwa yang dimaksud adalah 'Ya Allah, kabulkanlah doa Muhammad

untuk umatrya, sebagaimana telatr Engkau kabulkan doa Ibrahim

untuk anak-analanya'. Namun pendapat ini tidak tepat karena adanya

penggabungan dangan i1ii lk"luorgo) dalam kedua bagiannya.

'Atj.l. JT ,{" (untuk keluarga lbrahim), yaitu anak

keturunannya dari Ismail dan Ishaq sebagaimana yang dinyatakan oleh

sebagian pensyaratr. Jika Ibrahim mempunyai anak dari selain Sarah

dan Hajar, maka mereka mastrk didalam keluarganya. Yang dimaksud

adalah orang-orang yang pasratr balrkan yang bertakwa di antara

mereka, termasuk para nabi, para shiddiqin, para syuhada dan orang-

orang shalih.

"! 
11i.1 (Dan limpahkanlah keberkahan). Y ang dimaksud dengan

keberkahan di sini adalatr tambahan kebaikan dan kemuliaan. Ada
juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pembersihan dari

aib. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah

penetapan itu dan kesinambungannya. Kata ini berasal dari ungkapan

,),1i *7. (unta menderum ditanah). Dari pemaknaan ini muncul

istilah 1r;lt 
i?1, (kolam air), karcna air berkumpul dan berada di

dalamnya. Kesimpulannya, bahwa yang dimohonkan adalah agar

mereka diberi kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Adapun

yang dimaksud dengan 'idiltdalam hadits Abu Mas'ud adalah semua
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jenis makhluk. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, diantaranya

bahwa yang dimaksud adalah semua yang ada di dalam alam semesta,

atau semua ciptaan, atau setiap yang bernyawa, atau setiap yang

bernyawa dan berakal, atau jin dan manusia saja.

W "# |Sl lsesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha

Mulia). Kata al fuamiid mengikuti pola kata fa'iil dari kata al fuamd

(pujian) yang bermakaa mahmuud (yarg terpuji). Lebih dari itu bisa

berarti yang memiliki sifat-sifat pujian yang sempurna. Ada juga yang

berpendapat bahwa maknanya adalah baamid (yang memuji), yakni

yang memuji perbuatan para hamba-Nya. Sedangkan kata majiid

berasal dari kata al majd (kemuliaan), yaitu orang yang sempurna

kemuliaarurya. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan

sebagaimana pujian juga menunjukkan sifat pemuliaan.

Ditutupnya doa ini dengan kedua ism yang agung ini, karena

yang dimohon adalatr agar Allah memuliakan Nabi-Nya, memujinya,

dan menambah kedekatannya. Hal ini mengharuskan untuk memohon

pujian dan kemuliaan. Itu mengisyaratkan bahwa keduanya adalah

sebagai alasan untuk hal yang dimohonkan, atau sebagai gelar bagi-

Nya. Maksudnya, sesungguhnya Engkaulah yang memberikan

anugerah berupa nikmat yang berkesinambungan yang mengharuskan

pujian, dan Engkau Maha Mulia karena banyak memberikan kebaikan

kepada semua hamba-Mu.

Hadits ini sebagai dalil yang mewajibkan bershalawat untuk

Nabi SAW pada setiap shalat, karena disebutkan tambahan di dalam

hadits ini pada sebagian jalur periwayatannya dari Abu Mas'ud, yang

dinukil oleh para penyusun l<rtzb Sunan serta dinyatakan shahih oleh

At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, semuanya dari jalur

Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari

Muhammad bin Abdullatr bin Zaid dainya, dengan redaksi, dbt',;3i
t:ty* e|.r)b tiJ:"',f tit''l)l (tayaimana kami bershalawat untukmu

jilra kami bershawalat untukmu ketika kami sedang shalat). Saya telah
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mengisyaratkannya pada penafsiran surah Al Alzaab. Ad-Daraquthni

mengatakan, "Sanadnya hasan lagr muttashil." Al Baihaqi

mengatakan, "Sanadnya hasan shahih." Ibnu At-Turkumani
menanggapinya pada bab "Larangan Membunuh Setiap Makhluk
Bernyawa" setelah menyebutkan hadits yang di dalam sanadnya

terdapat Ibnu Ishaq, "Para ahli hadits menghindari apa yang

diriwayatkannya sendirian." Saya katakan, ini sanggatran yang cukup

beralasan, karena tanrbahan ini memang hanya diriwayatkan Ibnu

Ishaq. Namun, meskipun itu hanya diriwayatkannya sendirian dan

tidak mencapai derajat shahih, setidaknya mencapai derajat hasan jika
dia meriwayatkan dengan taf;dits (redaksi haddatsa), dan di sini dia

menggunakan redaksi itu. Hadits ini dinilai shahih oleh orang

tidak membedakan antara yang shahift dengan yarrg hasan,

menetapkan setiap riwayat yang bisa dijadikan hujjatr sebagai riwayat
yang shahih. Ini metode Ibnu Hibban dan yang sependapat

dengannya.

Tambahan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama Syaf i,
seperti Ibnu Khuzaimatr dan Al Baihaqi dalam mewajibkan shalawat

untuk Nabi SAW dalam tasyatrhud setelah bacaan tasyahhud sebelum

salam. Namun, hal ini disangkal, bahwa riwayat tersebut tidak

menunjukkan demikian, tapi mentrnjukkan keharusan menggunakan

lafazh-lafazh ini bagi yang bershalawat untuk Nabi SAW dalam

tasyahhud. Paling tidak riwayat tersebut menunjukkan wajibnya

bershalawat, tetapi tidak menunjukkan tempat diucapkannya shalawat

dalam shalat secara khusus (sebelum salam), hanya saja Al Baihaqi

mencoba untuk mengarahkannya ke situ dengan alasan bahwa ketika
diturunkannya ayat tersebut [ayat yang memerintahkan bershalawat

untuk beliau], saat itu Nabi SAW telah mengajarkan kepada mereka

tentang mengucapkan salam untuk beliau dalam tasyahhud, sedangkan

tasyahhud itu ada dalam shalat, lalu mereka menanyakan tentang cara

bershalawat yang diperintahkan, maka beliau pun mengajarkannya

kepada mereka. Irri menunjul&an bahwa yang dimaksud adalah

yang

dan
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shalawat untuk beliau setelah selesai tasyahhud yang telah beliau
ajarkan kepada mereka.

Adapun memahami bahwa shalawat yang dimaksud adalah

diluar shalat, maka itu adalah kemungkinan yang jauh sebagaimana

menurut Iyadh dan lainnya.

Ibnu Daqiq A1 Id mengatakan, "[ni tidak menunjukkan bahwa

perintah itu khusus dalam shalat. Hadits ini banyak digunakan untuk
menunj ukkan waj ibnya bershalawat. S ebagian mereka menj adikannya

sebagai dalil bahwa bershalawat untuk beliau adalah wajib
berdasarkan rjma', dan bershalawat untuk beliau diluar shalat adalah

tidak wajib, maka jelas bahwa shalawat itu wajib dalam shalat. Dia
mengatakan, pendapat ini lemah, karena. ungkapan "menurut ijma'
tidak wajib diluar shalat", jika yang dimaksud adalah 'tidak ditetapkan

tempatnya (waktunya)' maka itu benar, tapi tidak berarti telah

memenuhi yang diperintahkan, karena perintah itu mengindikasikan
diwajibkannya shalawat pada salah satu tempat tanpa ditentukan
(dalam shalat atau diluar shalat)."

Al Qarafi menyatakan dalam l<rtab Adz-Dzakhirah, bahwa

Imam Syaf i berdalil dengan hal itu. Namun, pernyataannya ini
disanggah sebagaimana sanggahan Ibnu Daqiq Al Id, lagi pula
penisbatannya kepada Imam Syafi'i tidak dapat dibenarkan, karena

yang dikatakan knam Syaf i dalam kitabnya Al Umm adalah, "Allah
mewajibkan bershalawat untuk Rasul-Nya berdasarkan firman-Nya

dalam surah Al Alzaab ayat 56, i-$t q: g-'{t d" t';:"t- ^K*iht'01
6lLl.i r";*1 * t:ja f{l (Sesungguhnya Allah dan malaikat-

malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang

beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam

penghormatan kepadanya), dan tidak ada kewajiban bershalawat

untuk beliau yang lebih utama daripada di dalam shalat. Kami
menemukan dalilnya dari Nabi SAW batrwa Ibrahim bin Muhammad

mengabarkan kepada kami, Shafivan bin Sulaim menceritakan
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kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahmm, dari Abu Hurairah, 'uf;

e'e'di ,:o!,;o,jd -irUr G *= alb dbt G ,!, l?:U i,Stt

.. ,,+t;).,{" :*b {s )uJ )1 &t J7,j lBahwa ia berkata, "wahai

Rasulullah, bagaimana kami bershalawat untuhnu?" -yakni di dalam

shalat-, beliau menjawab, "Ucaplcanlah Allaahumma shalli alaa

Muhammad wa alaa aali muhammad kamaa shallain alaa ibraahiim

['Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan keluarga

Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat untuk

Ibrahim...l). Ibrahim bin Muhammad me,ngaba*an kepada kami,

Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah me,nceritakm kepadaku, dari

Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Nabi SAW, if

)i: e,j.ld" |Ab 6r )Jj,j, )it F e',k iiili ,9:r:olr e J:ttiig

At;|.(Bahwa beliau mengucapkan dalam shalat, Allaahumma shalli

alaa muhammad wa alaa aali muhammad kanaa shallaita alaa

ibraahiim wa alaa aali ibraahiim [Ya Allah, limpahkanlah shalawat

untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah

Englrnu limpahkan shalawat untuk lbrahim dan keluarga lbrahimJ.).

Menurut Imam Syaf i, walauprm diriwayaftm bahwa Nabi SAW
telah mengajarkan tasyahhud dalam shalat kepada mereka, dan telah

diriwayatkan juga bahwa beliau mengajari mereka tentang bagaimana

bershalawat untuk beliau, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa

tasyahhud dalam shalat adalatr wajib, dan bershalawat untuk beliau

dalam shalat adalah wajib."

Menggunakan riwayat tersebut sebagai dalil telah dikomentari

oleh sebagian mereka yang menyelisishinya:

Pertama, Ibrahim bin Abi Yahya adalah periwayat yang

lemah. Pembicaraan tentang hal ini cukup masl&ur.

Kedaa, seandainya riwayat tersebut shahih, ucapannya yang

pertama, "yakni dalam shalat' tidak dijeleskan siapa yang

mengucapkan perkataan ini.
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Ketiga, perkataannya pada dalil kedua "Bahwa beliau
mengucapkan dalam shalat", walaupun secara zhahir adalah shalat

rvajib, narmrn ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan

'shalat' adalah tata cara bershalawat untuk beliau. Ini kemungkinan

yang cukup kuat, karena mayoritas jalur periwayatannya dari Ka'ab
bin Ujrah sebagaimana yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa

pertanyaan itu mengenai tata cara bershalawat bukan tentang letaknya

(tempatnya bershalawat).

Keempat, dalam hadits tersebut tidak ada dalil yang

menunjukkan ditetapkannya shalawat dalam tasyahhud, apalagi

penetapan di antara bacaan tasyahhud dan salam.

Sebagian orang justru menguatkan penisbatannya kepada

Imam Syaf i hingga mencapai tingkat janggal, di antaranya adalah

Abu Ja'far Ath-Thabari, Abu la'far Ath-Thahawi, Abu Bakar bin Al
Mundzir dan Al Khaththabi. Iyadh mengemukakan ungkapan-

ungkapan mereka dalam kitab Asy-Syrfo' daor, dikecam oleh lebih dari

satu orang, karena topik bukunya mengindikasikan pembenaran

pendapat Imam Syaf i, karena hal itu termasuk mengagungkan Nabi

SAW. Dia menganggap baik pendapat itu, padahal mayoritas

menyelisihinya, namun dia tetap menganggap baik karena

mengandung tambahan dalam memuliakan beliau SAW.

Sebagian orang membela Imam Syaf i. Mereka

mengemukakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, serta penalaran

dan menyangkal pernyataan janggal tersebut. Mereka menukil

pendapat dari sejumlah sahabat dan tabi'in serta generasi setelah

mereka yang mewajibkannya. Dalil yang paling shahih dari sahabat

mengenai hal itu adalah yang dinukil oleh Al Hakim dengan sanad

yang kuat dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, e & j ,ylt'W"
* iU- "j Ut (seseorang bertasyahhud, kemudian bershalawat

untuk Nabi, lalu bedoa untuk dirinya).lni riwayat paling kuat yang

dijadikan dalil Imam Syaf i, karena Ibnu Mas'ud menyebutkan,
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bahwa Nabi SAW mengajarkan tasyatrhud dalam shalat kepada

merek4 lalu beliau mengatakan, it3 r; ,rb!t)r 62 'Pl 'i (kemudian

hendaHah dia memilih doa yang dikehendakinya). Manakala telah

disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang perintah bershalawat

untuk beliau sebelum doa, ini menunjukkan bahwa lmam Syafi
menyimpulkannya untuk menambahkan itu antara tasyahhud dan doa.

Namun, hujjah orang yang berdalih dengan hadits Ibnu Mas'ud ini

untuk membela madzhab Syaf i tidak dapat diterima, karena

sebagaimana dikatakan Iyadh, "Tasyahhudnya Ibnu Mas'ud yang

diajarkan oleh Nabi sAw ini tidak menyebutkan shalawat untuk

beliau." Demikian juga yang dikatakan Al Khaththabi, bahwa di akhir

hadits Ibnu Mas'ud disebutkart,',!1{',.c '*3 'rit t.ti ijj $l (Jika

englrnu mengucapknn ini, makn engknu telah menyelesaiknn

shalatmu). Namun, ini juga disangkal, bahwa tarnbahan tersebut

merupakan perkataan periwayat yang disipkan dalam hadits.

Seandainya dianggap kuat, maka diartikan bahwa pensyariatan

shalawat untuk beliau adalah setelah diajarkannya tasyahhud. Ini

dikuatkan oleh riwayat yang dinukil At-Tirmidzi dari Umar secara

mauquf, 4t *',t*; ei,e +'rta"1 ,,p\\i3 :A, G.",.li'7iot;:i
'&t * h' .& (Doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak

sedikit pun yang naik darinya hingga diucapknn shalawat untuk Nabi

SAW). Ibnu Al Arabi mengatakan, "Seperti ini biasanya tidak

diungkapkan berdasarkan pendapat. Jadi riwayat ini (ungkapan Umar

itu) hukumnya marfu'." Riwayat ini memiliki riwayat lain yang

menguatkannya, yaifu yang terdapat dalam Juz'Al flasan bin 'Arafah.

Al Umari meriwayatkan dalam l<rtab 'Amal Yaum wa Lailah dari Ibnu

Umar dengan sanad yangjayyid,dia mengat akan, a*(A\tifu L'* I

,P ilai )igt (ttdak ada shalat kecuali dengan qira'ah [bacaan Al

Qur'anJ, tasyahhud dan shalawat untuklat). Al Baihaqi meriwayatkan

dalarr kttab Al Khilafiyat dengan sanad yang kuat dari Asy-Sya'bi,

salah seorang pemuka tabi'in, dia berkatq i' .,l.la 4, * ,P t U
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'^fla "t.Ji liiJlr e &) $ lBorongriapa yang tidak bershalawat

untuk Nabi SAW dalam tasyahhud, maka hendalvtya mengulang

shalatnya). Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dafr
Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir, salah seorang pemuka

tabi'in, dia berkat4 'tA;"'i"i'ti i'!* t:tb|"of '.tEft',SG $6:,tj:^3t lX \g
'66'J1:; j *, *v itt ,k ,4t e ,rG" j * \*r'i3 (Kami

mengetahui tasyahhud, bahwa jika seseorang telah mengucapkan,
"Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan

utusan-Nya" dia memuji Tuhannya, kemudian bershalawat untuk

Nabi SAW, lalu memohon keperluannya).

Adapun para ahli fikih tidak sepakat menyelisihi Imam Syaf i
dalam masalah ini, bahkan ada dua riwayat dari Imam Ahmad, dan

diriwayatkan dari Ishaq yang mengharuskan pujian itu, ia mengatakan,
"Bila meninggalkannya, maka harus mengulang. "

Pebedaan pendapat juga terjadi di kalangan para ulama

madzhab Maliki sebagaimana yang disebutkan Ibnu Al Hajib pada

pembahasan tentang hal-hal yang disunahkan dalam shalat, kemudian
dia mengatakan, "Itulah yang benar." Pensyarahnya, yaitu Ibnu

Abdussalam, mengatakan, "Maksudnya, tentang kewajiban shalawat

terdapat dua pendapat." Ini juga merupakan zhahir pendapat Ibnu Al
Mawwaz dari kalangan mereka.

Ulama madzhab Hanafi, sebagian guru kami ada yang

mengatakan wajib bershalawat untuk Nabi SAW sebagaimana yan9

disebutkan Ath-Thahawi dan dinukil As-Saruji dalam Syarfu Al
Hidayah dari para pengarang kitab Al Muhilh, Al 'Iqd, At-Tufufoh dan

Al Mughils dari kitab-kitab mereka, bahwa mereka mengatakan

wajibnya hal itu dalam tasyahhud karena disebutkan di akhir

tasyahhud. Namun, mereka tidak menjadikannya sebagai syarat

sahnya shalat. Ath-Thahawi meriwayatkan bahwa Harmalah

meriwayatkan sendirian dari Asy-Syafi'i dengan mewajibkan itu
setelah tasyatrhud dan sebelum salam tahallul, dia mengatakan,
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"Namun para satrabafirya menerima ifu dan membelanya." Ibnu

Khuzaimah dan yang mengikutinya berdalil dengan riwayat yang

dinukil Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi yang di-shahih-

kannya. Juga dengan riwayat yang dinukil Ibnu Khuzaimah, Ibnu

Hibban dan Al Hakim dari hadits Fadhalah bin Ubaid, dia

mengatakan, ili lit' #- d i>b e i'ri-rc) *, * h' ,.p Ut e
ii ,t;;+ili;i gi d* tit:Jui ios # .'t |ry ,iti' ,4t ,pk
io r. iu- j ,pi * Xr' .,r; d, * JG-'i ,* ,rA,i (Nabi sAW

mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya tanpa memuji

Allah dan tidak bershalawat untuk Nabi, maka beliau pun bersabda,

"Dia tergesa-gesa." Kemudian beliau memanggilnya, lalu bersabda,

"Bila salah seorang dari kalian shalat, maka hendaHah memulai

dengan memuji Tuhannya, kemudian bershalawat untuk Nabi SAI(,

kemudian berdoa yang dia kehendaki.'). Ini di antara yang

menunjukkan batrwa perkataan Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan

adalalr marfu'.

Ibnu Abdil Barr menglaitik pendapat yang menggunakan

hadits Fadhalah untuk menunjukkan wajibnya shalawat, dia

mengatakan, "Jika memang demikian, tentu beliau memerintahkan

orang yang shalat itu agar mengulangi shalatnya sebagaimana beliau

memerintahkan orang yang buruk shalatnya untuk mengulanginya."

Demikian juga yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm. Pendapat ini
dijawab dengan kemungkinan bahwa kewajiban itu terjadi setelah

orang tersebut menyelesaikan shalat. Adapun klaim tentang wajibnya
hal itu cukup dengan berpegang dengan 'perintah' tersebut.

Sebagian orang termasuk A1 Jurjani dari kalangan ulama

Hanafi mengatakan, "Jika memang wajib, berarti beliau telah

menunda penjelasan pada waktu yang diperlukan, karena beliau

mengajarkan tasyahhud kepada merek4 lalu mengatakan, ',y 'H
iA 6 ,b!$ Qalu memilih doa yang dikehendakinya), tanpa

menyebutkan shalawat untuknya." Pandangan ini dijawab dengan
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kemungkinan bahwa saat itu memang belum diwajibkan.

Guru kami mengatakan dalam Syarfu At-Tirmidzi, "Ini

disebutkan dalam Ash-Shahih dengan redaksi, 'Pl 'i (kemudian

hendaklah dia memilih).Kata j (kemuann) menunjukkan adanya jeda

waktu, sehingga ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di antara

tasyahhud dan doa."

sebagian mereka berdalih dengan riwayat yang dicantumkan

dalam Shahih Muslimdari hadits Abu Hurairah secara marfu', L? t;t

$1',y ly t";, ?\i t*ttSt b'€'rti (Apabila seseorans kalian telah

selesai tasyahhud yang akhir, maka hendaknya memohon

perlindungan kepada Altah dari empat hat). Berdasarkan hadits ini,

Ibnu Hazm menyatakan isti'adzah (memohon perlindungan kepada

Allah) dalam tasyahhud adalatr wajib, sedangkan shalawat untuk Nabi

SAW setelah tasyahhud adalah mustahabbaft (disukai) dan bukan

wajib.

Ibnu Al Qayyrm memberikan pembelaan untuk Asy-Syaf i,

dia- mengatakan, "Mereka sependapat tentang disyariatkannya

shalawat dalam tasyahhud, hanya saja mereka berbeda pendapat

tentang hukumnya, apakah wajib atau mustahab. Mengenai

penyandaran orang yang tidak mewajibkannya kepada perbuatan para

salafushshalih perlu ditinjau, karena perbuatan mereka sesuai dengan

tuntunan, kecuali bila yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah

keyakinan, maka perlu penukilan yang jelas dari mereka bahwa hal itu

tidak wajib, apakah itu ada?" Dia mengatakan, "Adapun perkataan

Iyadh, bahwa orang-orang memburukkan Asy-Syaf i, maka itu tidak

ada artinya, karena tidak ada keburukan dalam hal itu, sebab dia tidak

menyelisihi nash, rjma" qiyas maupun maslahat. Bahkan pendapat

yang dikemukakannya menunjukkan bahwa madzhabnya adalah baik.

Tentang sanggahan terhadap rjma' yang dinukilnya telah

dikemukakan. Sedangkan klaimnya bahwa Imam Syafi'i memilih

tasyahhud Ibnu Mas'ud, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui
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pilihan Imam Syafi, karena sebenamya dia telah memilih
tasyahhudnya Ibnu Abbas. Kemudian tentang hadits-hadits marfu'
yang secara jelas menyatakan itu yang diusung oleh sebagian ulama

Syaf i sebagai dalil, sebenarnya itu adalah hadits-hadits yang lemah,

seperti hadits Sahal bin Sa'ad, Aisyah, Abu Mas'ud, Buraidah dan

lain-lain. Al Baihaqi telah menghimpunkannya dalam kitab Al
Khilafiyat. Memang tidak ada masalah menyebutkannya sebagai

penguat, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil." Saya katakan, saya

tidak melihat pemyataan tidak wajibnya itu dari seorang pun dari
kalangan sahabat dan tabi'in kecuali yang dinukil dari Ibrahim An-
Nakha'i. Namun demikian, redaksi yang dinukil darinya, sebagaimana

yang telah dikemukakan, terkesan bahwa yang lainnya mengatakan
wajib, karena dia mengungkapkan dengan redaksi "mencukupi".

Iladits kedua:

!tlJ. ifit tla (Ini ucapan salam untubnu). Maksudnya, kami

telah mengetahuiny4 sebagaimana yang disebutkan dalam hadits
pertama. Hadits ini sebagai dalil untuk menetapkan bahwa redaksi ini
adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabahrya dalam
rangka melaksanakan perintah bershalawat yang tersebut dalam ayat,

baik kita katakan wajib secara mutlak maupun wajib dalam shalat.

Tentang penetapan kewajibannya dalam shalat telah diriwayatkan dari
Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, tetapi yang benar menurut
para pengikutnya adalah tidak wajib.

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih
utama. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa yang lebih utama adalah

redaksi yang paling lengkap. Diriwayatkan juga darinya bahwa
diperbolehkan untuk memilih. Sementara para ulama Syafi'i
mengatakan, cukup dengan mengucapkat, toi,i e'k "6hi q"
AI I ah, limp ahkanlah s halawat untuk Muhammad).

Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah cukup dengan
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ungkapan yang menunjukkan demikian, misalnya dengan redaksi

dalam bentuk kalimat berita, # 
"b 

il,r & (semoga Attah

melimpahknn shalawat untuk Muhammad). Menurut pendapat yang

benar, hal itu mencukupi, karena doa dalam kalimat berita adalah kuat
sehingga lebih diperbolehkan. Adapun yang melarang, mereka hanya

mengikuti sesuai yang disyariatkan dalam ibadah. Pendapat ini
dinyatakan kuat oleh Ibnu Al Arabi, bahkan pendapatnya

menunjukkan bahwa pahala bagi orang yang bershalawat untuk Nabi

SAW hanya didapat oleh orang yang bershalawat untuk beliau dengan

cara yang telah dijelaskan. Para sahabat kami sependapat, bahwa

bentuk kalimat berita tidak dibenarkan, misalnya, # tb ;tbi
(shalawat untuk Muhammad), karena dalam redaksi ini tidak ada

penyandaran shalawat kepada Allah.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai penetapan kata

"Muhammad", tetapi mereka membolehkan hanya dengan

menyebutkan kriterianya tanpa namanya, misalnya dengan

menyebutkan "Nabi" atau "Rasul", karena kata "Muhammad" sebagai

kata ibadah sehingga tidak sah bila diganti kecuali dengan yang lebih

tinggi. Karena itulah mereka mengatakan, "Tidak sah mengucapkan

dengan kata ganti atau 
-misalnya- 

dengan kata Ahmad, karena telah

disebutkan dalam tasyahhud dengan kata'Nabi" dan "Muhammad".

Jumhur berpendapat bolehnya menggunakan kata yang memenuhi

maksud bershalawat untuk beliau SAW, bahkan sebagian mereka

mengatakan, "seandainya dalam tasyahhud mengucapkan, ;tbi

nlr 6 '1fb i!fu', (semoga shalawat dan salam ditimpahkan

untulonu wahai Nabi), maka dianggap sah." Begitu juga bila

mengucapk 
^n, 

iin77 i:# tt *v ?0, ul,e r3l;J'oi qf Q4ku bersalai

bahwa Muhammad, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam

untulotya, adalah hamba-Nya dan utusan-Nya). Lain halnya bila

menrlahulukan kalimat,'i;"1i i!t!, thamba-Nya dan utusan-Nya). Ini

harus berlandaskan anggapan bahwa pengurutan lafazh-lafazh
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tasyahhud tidak disyaratkan, dan itu yang benar. Namun, dalil yang

menyanggahnya cukup kuat, karena para sahabat mengatakan, G
it:iS, t:lk- 6ebagaimana peliau mengajarkan surah kepada kami),

dan Ibnu Mas'ud mengatakan, i5a- .J lj:Jb (beliau

menggenggamkannya [kalimat-kalimat ituJ di kedua tanganku). Saya
juga telah melihat para ulama yang menulis masalah ini. Mayoritas

Jumhur berpendapat untuk mencukupkan dengan apayang disebutkan,

karena kewajiban ini ditetapkan oleh nash Al Qur'an, yaitu firman

Allah dalam surah Al Afozaab 56, t}-j t:iA: $b tlta

(Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam

penghormatan kepadanya), lalu ketika para sahabat menanyakan

catarrya, dan Nabi SAW mengajarkannya kepada mereka, terjadilatr
perbedaan nukilan lafazh-lafazh tesebut, maka dicukupkan dengan

lafazh-lafazh yang disepakati riwayat-riwayat tersebut dan

meninggalkan apa yang melebihi sebagaimana dalam tasyahhud.

Ibnu Al Firkah dalam kitab Al lqlid menganggap musykil hal
itu, dia mengatakan, '?enetapan mereka sebagai yang minimal ini
memerlukan dalil untuk mensahkarurya sehingga bisa disebut sebagai

shalawat, karena hadis-hadits yang shahih tidak ada yang

menyebutkan secara ringkas, dan hadits-hadits yang memerintahkan

shalawat secara mutlak tidak ada yang mengisyaratkan bahwa itu
diwajibkan dalam shalat. Redaksi minimal yang disebutkan dalam

riwayat-riw ayatnya adalah, 
"4lt;.l rrb'*b 6 ):i.i e'k "*hi 1f"

Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad sebagaimana telah

Engkau limpahkan shalawat untuk lbrahim)." Karena itu, Al Faurani

menceritakan dua pandangan dari pengarang kitab AI Furu'tentang
wajibnya menyebutkan Ibrahim, dan dia memberikan dalil bagi yang

tidak mewajibkannya, bahwa ada riwayat yang tidak menyebutkan

Ibrahim, yaitu dalam hadits ZaidbinKharijah yang dinukil An-Nasa'i
dengan sanad yang kuat, JT &i ,H ,t"'Jb 'AJi ,tjii * ,tV
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.{,ii TBershalawatkan kalian untukku, dan ucapkanlah 'Ya Allah,

limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan untuk keluarga

Muhamad'.). Hal ini perlu diteliti lebih detail, karena redaksi tersebut

merupakan ringkasan dari sebagian periwayat, sebab An-Nasa'i

menukilnya dari jalur ini secara lengkap, begitu juga Ath-Thahawi.

Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai wajibnya

bershalawat untuk keluarga beliau. Tentang penetapannya ada dua

riwayat dari kalangan ularna Syaf i dan Hambali. Sedangkan yang

masyhur menurut mereka adalah tidak wajib. Ini juga merupakan

pendapat Jumhur, bahkan banyak dari mereka yang mengklaim

sebagai rjma'. Sementara kebanyakan ulama Syaf i yang mewajibkan

menisbatkannya kepada At-Turunji. Al Baihaqi menukil dalam kitab

Asy-Syu'ab dat'' Abu Ishaq Al Manvazi, salatr seorang ulama Syaf i,
trl{ku yakin bahwa hal itu wajib." Al Baihaqi mengatakan, "Dalam

hadits-hadits yang kuat ada indikasi yang menunjukkan kebenaran

pendapatnya ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dala4 perkataan Ath-Thahawi saat

mempermasalahkannya ada yang menunjukkan bahwa Harmalah

menukilnya dari Asy-Syaf i, dan bedalil dengannya dalam

mensyariatkan shalawat untuk Nabi SAW dan keluarganya dalam

tasyahhud pertarna. Sedangkan yang shahih menurut ulama Syaf i
adalah dianjurkan bershalawat untuk beliau saja. Adapun yang

pertama menurut para sahabat kami adalah berdasarkan hukumnya

dalam tasyahhud akhir bila kita mengatakan wajib.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, karena Nabi SAW mengajarkan

kepada para sahabatnya tentang cara bershalawat setelah mereka

menanyakannya, maka ini dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa itu

adalah cara bershalawat untuk beliau yang paling utama, karena beliau

tidak memilih untuk dirinya kecuali yang paling utama dan paling

mulia. Oleh karena itu, bila seseorang bersumpah untuk bershalawat

untuk beliau dengan shalawat yang paling utama adalah dengan
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meagucrykm kalimat-kalimat tersebut. Demikian yang disebutkan

oleh An-Nawawi dalm kitab lr-Raudhah setelah mengemukakan

c€rita Ar-Raf i dari Ibrahim Al Marwazi, bahwa dia mengatakan,

TIaI itu dapat teqpenuhi jika mengatakan, 'Setiap kali beliau

disebutkan ole,ft orang-or:mg yang berdzikir dan setiap kali terlupakan

menyebutkamnya oleh orang-orang yang lengah."' An-Nawawi

meirgatakan, '"Taurpaknya dia menyimpulkan ifu karena Irnam Syaf i
menyehutkar cara ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu disebutkan

@a pernbukam kitabmya Ar-Risalah, tapi dengan kata "lengah"

seba$ gmti kata "lirpa''.

AI Auza'i ruengatakan, "Ibrahim Al Marwazi banyak menukil

dtri komentar Al Qadhi Husain, sernentara Al Qadhi sendiri

me,rgatakm, *Untuk rnemenuhi hal itu dengan mengucapk ^, 
',P'#i

,t'+j-,-t'rfti 'tL G'*i;f & V" Allah, limpahkanlah shalawat untuk

hfahomncd sefugaimana beliau layak dan berhak terhadapnya)."

Demikim juga yang dinukilnya dari Al Baghawi dalam komentarnya.

Saya (lbnru Hajr) katakan, jika semua itu dipadukan, yaitu dengan

urengucapkm redaksi yang terdapat dalam hadits dan ditambahkan

dengm atscr Asy-Syaf i serta apa yang dikatakan oleh Al Qadhi,

tentu akan Iebih lengkap. Bisa juga dikatakan, agar berpedoman

dengan semua redaksi yang dirangkum oleh riwayat-riwayat yang

kual, IaIu menggrmakamya sebagai dzikir. Guru kami, Majduddin

Asy-Syairazi, merlgatakan dalam Al Juz'fi Fadhl Ash-Shalah 'ala An-

Nabiy karyanya, dari salah seorang ulama, bahwa dia berkata, "Cara

ymg paling utarna adalatr me,ngucapkan, '!* # &'P 'frli

o:t * bit |:)t)" ,e *t $:t': ytj:ii l: *i pli urtr u):):,
'$41tf tl4t -*7 (Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk

Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu, sang Nabi yang ummi, dan

jaga unluk keluarganya, para istrinya dan anak keturunanya. Dan

limphkaalah kcsejahteraan sebanyak jumlah makhluk-Mu, sebesar

ksidlnn-M* seberat'Arsy-Mu dan seluas kalimat-kalimat-Mu)."
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Disebutkan juga dari lainnya dengan redaksi, ;.Sj ilti a|*Jl ii;

S6t *.glj; (sebanyak bilangan genap dan ganjil, sebanyak kalimat-

kalimat-Mu yang sempurna). Adapun yang ditunjukkan oleh dalil
bahwa pemenuhan sumpah itu adalah dengan redaksi yang disebutkan

dalam hadits Abu Hurairah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, i,.

4, *; ,p k Pi ,jei, * * ri1 jili )ti4u,l€s:.ii rp

"'tr.\,t' 
'*b G * ,yr: #t\i qF v#l gt:ii lBarangsiapa

yang senang menimbang dengan timbangan yang sempurna, apabila

ia bershalawat kepada lami, malm hendaHah mengucapkan, 'Ya

AUah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad sang Nabi, para

isterinya Ummahatul Muloninin, anak kctunnannya dan ahli baitnya,

sebagaimana telah Englcau limpahkan shalawat untuk lbrahim'.).

Catatan

Jika Al Marwazi berpegang dengan apa yang dikatakan Imam

Syaf i, maka secara zhahir perkataan Imam Syaf i bahwa maksud

kata ganti dalam kalimat itu adalatr AIlalL kareira kalimatry4 ?t ,Sa'1

oi;f:lt tjlt t;tE * u$ 15"*ogo Allah melimpahkan shalswat

kepada Nabi-Nya setiap lwli Dia disebut oleh orang'orang y(mg

berdzikir), maka yang merubah redaksi kalimat itu dapat mengatakan,

.. o)ffnr ?yfi ttJt # ,)t "p 'fru, (ya Ailah, timpahkanlah

shalawat kepada Muhammad setiap kali Engkau disebut oleh orang'

orang yang berdzikir ...).

Ini dijadikan dalil untuk membolehkan bershalawat rmhrk

selain para nabi, sebagaimna yang akan dijelaskan pada bab

berikutnya. Ini juga dijadikan dalil, batrwa hwuf wawu dalam kalimat

tidak berfungsi untuk menjelaskan urutan, karena redaksi perintah

untuk bershalawat dan mengucapkan salam penghormatan dalmt

firman Allah dalam surah Al Abzaab ayat 56 disebutkan dengan
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menggunakan huruf wawu, QU fjtl, * r:.|b (Bershalawatlah

lramu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya),
sementara beliau lebih dulu mengajarkan salam sebelum mengajarkan

shalawat, sebagaimana yang dikatakan para sahabat, 'p W W
t:olb jA'.41i ,:,$; 1Ko*i telah mengetahui cara mengucap salam

untulonu, lalu bagaimana kami bershalawat untulonu?).

Ini juga dijadikan dalil untuk menyangkal pendapat An-
Nakha'i yang menyatakan, 'tlntuk melaksanakan perintah

bershalawat itu, cukup dengan mengucapk *, 't;;13pt qrl '& i.lli
b&7" iit lsemoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wohai Nabi

beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya) dalam tasyatrhud." Sebab,
jika seperti yang dia katakarg tentu Nabi SAW menunjuklcan
ungkapan tersebut kepada para satrabatnya, tetapi beliau justru
mengajarkan kepada mereka cara lainnya. Ini menunjukkan batrwa
menyebutkan shalawat secara terse,ndiri tanpa salam tidaklah makruh,
demikian juga sebaliknya. Hal ini dikarenalcan batrwa salam sudah
terlebih dulu diajarkan sebelum shalawat, sebagaimana yang telatr
dikemukakan. Itu artinya salam pernatr disebutkan secara tersendiri
dalam shalat selama belum ada perintah untuk bershalawat untuk
beliau.

Menurut An-Nawawi, hukumnya makruh. Dia mengemukakan
dalil adanya perintatr untuk melaksanakan shalawat dan salam secara
bersamaan dalam ayat tersebut. Namun, pendapat ini perlu diteliti.
Memang dimaknrhkan jika menyebutkan shalawat tanpa
mengucapkan salam sama sekali. Namun, jika bershalawat pada suatu
waktu, lalu mengucapkan salam pada waktu yang lain, maka dianggap
telah melaksanakan perintatr tersebut.

Ini juga sebagai dalil tentang keutamaan bershalawat untuk
Nabi SAW, karena adanya perintah untuk itu dan perhatian para
satrabat dengan menanyakan caranya. Ada sejumlah hadits yang kuat
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tentang keutamaan bershalawat yang tidak dinukl Imam Bukhari, di

antaranya dinukil Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah secara

marfu', t:;W *V ht *'aVf: t J* 'sp (Barangsiapa bershalawat

untuklcu satu kali, maka Allah bershalawat untulcnya sepuluh kali).

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari Anas yang dinukil Imam

Ahmad dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dan

dari Abu Burdah bin Niyar dan Abu Thalhah, keduanya dinukil oleh

An-Nasa'i dan para periwayafiryatsiqah- Adapun redaksi riwayat Abu

Burdatr adalah, F W.fl:n\t iu {uAhiitt ';lb * }* t}

"*'Po'* 
6s G.tLL ;:e yar'i'q: ,?E)3 ;b Wr'trti ,yr:P

(siapa diantara umatht yang bershalawat untukht satu ftali dengan

ilchlas dari hatinya, mafta karenanya Allah bershalawat untulorya

sepuluh lrali, meninggikan fderajatnyal sepuluh deraiat, menuliskan

untulotya sepuluh kebaiknn, dan menghapus darinya sepuluh

keburukan). Redaksi Abu Thalhah yang dinukilnya juga seperti itu

dan dis hahihkan oleh Ibnu Hibban.

Hadits lainnya adalatr hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan

secara marfu', ty* 'Jb'i:Fl y,uir et- € /6t it ol(sesungguhnya

orang yang paling utama bagilu pada hari kiamat kelak adalah yang

paling banyak bershalawat untukku). Hadits ini dinyatakanhasan oleh

At-Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Riwayat lain

yang menguatkannya telatr dinukil oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah

ar,e* J*ri, 'Ab'AiU ,tg'a; ,* ii-,Y e ,P ,iF d;l;ra
Of e '&.jf otg iY* lSt rtowat umatht ditatmpakkan kepadalat

setiap hari Jum'at. Barangsiapa paling banyak shalawatnya untuftlat

maka dia paling delmt kedudukannya dariht).

Ada juga riwayat yang memerintah untuk memperbanyak

shalawat untuk beliau pada hari Jum'at, yaitu aari hadits Aus bin Aus

yang dinukil Imam Ahmad, Abu Daud, dan dinyatakan shahift oleh

Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadits lainnya adalah, 
'+'c'}:;\ 

U H'
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'r;" F-';t {orons lrng pelit adalah orang y(mg apabila alat disebut

di sisinya, maka dia tidak bershalawat untukht). Hadits ini dinukil

oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan ll Hakim serta Ismail

Al Qadhi, dan dia menjelaskan takhrij jalur-jalur periwayatannya

disertai penjelasan perbedaannya dari hadits Ali dan hadits Al Husain,

yang derajabrya tidak kurang dari derajat hasan. Hadits lainnya

adalalr, z&l ',i-j, ,F 'rit 6:rltr ,f i (Barangsiapa lupa

bershalawat untukhu, dia akan salah menempuh jalan ke surga),yang

dinukil Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Al Baihaqi di dalam Asy-Syt'ab

dari hadits Abu Hurairah, Ibnu Abi Hatim dai hadits Jabir, dan Ath-

Thabarani dari hadits Husain bin Ali. Semtra jalur periwayatan ini
saling menguatkan. Laimrya adatah hadits, t t+'o:f" hi ,ill ei
'& e;- (Mentgitah orang yang aht disehtt di sisinya, tetapi dia tidak

bershalawat untukht), ymg dinrrkil At-Tirmidzi dari hadits Abu

Hurairatr dengan redaksi, 6Ui6 ,6r Sli c'r;i',* H'dt a:+'of. i i;
?rr (Barangsiapa yang aht disebutkan di sisinya tapi tidak

bershalawat untukia, lalu dia meninggal, kemudian masuk neralra,

malra Allah akan menjauhkannya). Riwayat lain yang menguatkannya

dinukil juga olehnya dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim, juga

hadits Abu Dzar yang dinukil Ath-Thabarani. Riwayat lainnya dari

Anas yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah, juga mursal dari Al Hasan

yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur. Dinukil juga oleh Ibnu Hibban

dari hadits Abu Hurairatr, dari Malik bin Al Huwairits, dan dari

Abdullah bin Abbas yang dinukil oleh Ath-Thabarani, dari hadits

Abdullah bin Ja'far yang dinukil AI Firyabi, dan dari hadits Ka'ab bin

Ujrah yang dinukil oleh Al Hakim dengan redaksi, * ;+ Uf'|'i -4

'r;b Jt"t" (Terjauhkanlah orang yang aht disebutkan di sisinya tapi dia

tidak bershalawat untukJcu). Disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani

dari hadits Jabir secara marfii', 'Jb H'{ rir:e 'c'S's * '&
(Sengsaralah seorang hamba yang aht disebutkan di sisinya tapi dia
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tidak bershalawat untuklat). Dalam riwayat Abdtxrazzaq dari mursal

Qatadatr disebutkan, "r{t ;C- ru ,ft, '+ 'f\i tti ,rt+lt 's2 (termasuk

menjauhlrnn diri bila alu disebutkan di sisi seseorang tapi dia tidak

b er s h a I aw at un t uklat).

Hadits lainnya adalah hadits Ka'ab, *,il ,1' 'Jy:) i- i|l'6l.tbf
6 :jd r'..:iir ,itt .4 r; ,i6 \A* b aI &t 6t ,:etlv i*br Fl
? '# c:\i iy1 {Q' potwa seorang laki-laki berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mengucapkan shalawat

untulonu. Lalu apa yang alru jadikan untulonu dari shalawatht?"

Beliau menjawab, "Sesuai kehendalonu." Orang itu berknta lagi,
"Sep,efilfr?" Beliau menjawab, "sesuai lehendalonu, jika engkau

tambah, maka itu lebih baik.') hingga dia mengatakan, F ',4'fti
''r:"^ ,lk rig ,iri V.* (Alat jaditran semua shalawatht untukrnu?"

B eliau bters abda, " Kalau begitu, teranlatpilah keperluanmu.' ) dinukil
oleh Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan.

Mengenai masalah ini banyak juga hadits-hadits dha'if yang

menjelaskanny4 sementara riwayat-riwayat yang palsu juga sangat

banyak. Namun karena banyaknya hadits-hadits yang kuat, maka

semua itu tidak diperlukan.

Al Hulaimi mengatakan, "Yang dimaksud dengan bershalawat

untuk Nabi SAW adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan

melaksanakan perintah-Nya dan memenuhi hak Nabi SAW atas kita."

Ibnu Abdussalam mengatakan, "Shalawat kita untuk Nabi

SAW bukan sebagai syafa'at baginya, karena orang semacam kita
tidak dapat memberi syafa'at untuk beliau, tetapi Allah

memerintalrkan kita untuk membalas kebaikan orang yang telah

berbuat baik kepada kita, jika kita tidak dapat membalasnya, maka

cukup dengan mendoakarurya. Oleh sebab itu, karena Allatl
mengetatrui bahwa kita tidak mampu membalas kebaikan Nabi kita,

maka Allah menganjurkan kita agar bershalawat untuknya."
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Ibnu Al Arabi me,ngatakan, 'Taidah bershalawat untuk beliau
kembali kepada orang yang bershalawa! karena hal itu menunjukkan
akidah dan niat yang bersih, menampakkan kecintaan, dan

melaksanakan ketaatan secara konsisiten, serta menunjukkan
penghormatan terhadap sang perantara yang mulia SAW."

Hadits-hadits tersebut dijadikan pedoman oleh orang-orang
yang mewajibkan bershalawat untuk beliau setiap kali beliau disebut,

karena doa kerugian, kesengsarazm, penyandangan sifat pelit dan

menjauhkan diri telatr mengindikasikan ancaman, sedangkan anc,rman

kare,na meninggalkan sesuatu merupakan tanda bahwa sesuafu ifu
wajib.

Dilihat dari malrranya, bahwa faidah perintatr bershalawat
unhrk beliau adalah sebagai balas budi atas kebaikan beliau, dan

kebaikan beliau berlangsung terus menerus (berkesinarnbungan),

maka sudatr selayaknya bershalawat unttrk beliau setiap kali beliau
disebut.

Mereka (yang mewajibkan shalawat setiap kali beliau disebut)
juga berpedoman dengan firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 63,
U;.'€*ti. :bS '#. )*1, ioi t:ri;S t (Jangantah tramu jaditran

panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu
kepada sebagian fyang l"r"D.Seandainya ketika beliau disebutkan
tidak dibacakan shalawat unhrkry:a, b€rarti beliau sama dengan

manusia lainnya. Demikian ini jikamakna J?:jt 163 adalatr doa yang

terkait dengan Rasul.

Orang-orang yang tidak mewajibkan shalawat untuk beliau
menj awab dengan sejumlatr j awaban, di antaranya:

1. Itu adalatr pendapat yang tidak dikenal dari seorang pun dari
kalangan satrabat maupun tabi'in, jadi itu adalah pendapat

yang diada-adakan.

2. Seandainya wajib, tentu harus dilakukan oleh muadzdzin
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ketika mengumandangkan adzandan juga yang mendengamya,

pembaca Al Qur'an ketika melewati ayat yang menyebutkan

beliau, dan juga orang yang baru masuk Islam ketika

mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentunya hal ini akan

menjadi kerumitan tersendiri, padahal syariat yang lembut ini

datang dengan memberi kemudahan. Tentunya pujian kepada

Allah setiap kali disebut adalatr lebih layak untuk diwajibkan,

tetapi mereka tidak mengatakan dernikian. Al Qaduri dan yang

lairurya dari kalangan ulama Hanafi menyatakan, bahwa

pendapat yang mewajibkan shalawat untuk beliau setiap kali

beliau disebut menyelisihi ijma' yang ada sebelum munculnya

pendapat ini, karena tidak ada riwayat dari seorang satrabat pun

bahwa dia berbicara kepada Nabi SAW lalu mengatakan,

"Wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat

untukmu." Lagi pula, jika memang dsmikian, orang yang

mende,ngar tidak ada kesernpatan gntuk melalruhan ibadatl

yang lain.

Kemudian mereka menanggapi batrwa hadits-hadits yang ada

adalatr sebagai bentuk penekanan dan tuntutan terhadap orang yang

terbiasa meninggalkan shalawat dengan sengaja. Secara umum tidak

ada indikasi batrwa mengulangi shalawat dalam satu majlis adalah

wajib. Dalam menyatakan tidak wajibnya hal itu kendatipun terdapat

redaksi perintatr, Ath-Thabari berdalil dengan adanya kesepakatan dari

semua ulama umat terdahulu dan kemudian batrwa hal itu tidak wajib

sehingga orang yang meninggalkannya bisa dikategorikan telah

berbuat maksiat. Dia mengatakan, "Itu menunjukkan batrwa perintatr

tersebut sebagai anjuran, dan itu tercapai dengan mengucapkannya

walaupun diluar shalat." Klaim adanya ijma' yang dinyatakannya ini

bertolak belakang dengan klaim ijma' lainnya yang menyatakan

disyariatkannya hal itu dalam shalat, baik dipandang wajib maupun

hanya sebagai anjuran, dan tidak ada seorang salaf pun yang

menyelisihinya, kecuali iiwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah
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dan Ath-Thabari dari Ibrahim, bahwa dia menganggap, "Ucapan orang

yang sedang shalat dalam tasyahhud, !, A,tt Ut 6 |,* ;,l,Ui
'ri'&t (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi

beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya) telah mencukupi sebagai

shalawat, dan tidak menyelisihi dasar pensyariatannya." Sebenarnya

dia menganggap bahwa ucapan salam ini sudah mencukupi sebagai

shalawat.

Di antara tempat atau waktu diwajibkannya bershalawat yang

diperselisihkan adalatr: Tasyahhud awal, khutbah Jum'at dan khutbah-

khutbatr lainnya, dan shalat jenazah. Adapun tempat atau waktu yang

dipastikan oleh riwayat-riwayat yang ttrusus dengan sanad yang
jaWid adalatr: Setelah menjawab muadzdzin, di awal doa, di
pertengatran dan di akhirnya, di akhir qtmut, di pertengahan takbir-
takbir shalat 'Id, ketika memasuki masjid dan ketika keluar dari
masjid, ketika berkumpul (dalani perkumpulan) dan berpisatr (bubar),

ketika bepergian dan datang dari bepergian, ketika bangun untuk
shalat malam, ketika mengkhatamkan Al Qur'an, ketika mengalami

kesedihan dan kesulitan, ketika bertaubat dari dosa, ketika membaca

hadits saat menyampaikan ilmu dan nasihat, dan ketika lupa akan

sesuatu. Mengenai hal ini terdapat juga dalam hadits-hadits dha'rt
yaitu ketika mencium hajar aswad, ketika telinga berdengung, setelah

wudhu, ketika menyembelih dan ketika bersin, tetapi ada juga
larangan pada kedua saat ini.

Ada juga perintah untuk memperbanyak shalawat, di antaranya

pada hari Jum'at sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang

telah dikemukakan.

33. Bolehkah Bershalawat untuk Selain Nabi SAW?

# ",#'di'rb "ol #,r,i), j6 ir,l ;j
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Dan finnan Allah, "Dan mendoalah untuk mereka'

sesungguhnya doa kamu itu (meniadi) ketentraman jiwa bagi

merelca." (Qs. At-Taubatr [9]: 103)

*j ,:)L h' ,f, 4,',V; ;1 tr\ ok ,Jv i'ti ,i it *
on"k "i)i ,i- ,g,;:-. €j i€tt ,\L'[*'#)i ,iC v:4

. j'ti ,si )I
6359. Dari Ibnu Abi Aufa dia bertata, "Apabila seseorang

datang kepada Nabi SAW dengan me,mbawa zakatrya, beliau

mengucapkan, 'allahwnma shalli 'alaihi (Ya Allah limpahkan rahmat

untubrya).' Lalu ayahku datang mernbawa zakafnya kepada beliau,

maka beliau prm [gldoa, 'Allahumma shalli 'alaa aali abii aufaa (Ya

Altah limpahkan rahmat untukkeluarga Abu Aufa)'-"

t:alL k'r5 ,i,,s;,ru tiG'6,a*tu' # €l ,,"

o .u- al,
JT ,rb '.5)t;. tL{ {r'J
J\ &'4b k ,;rii ti':fi # Jr',f*'"4i tSY ,,Sv

,o1. cz , i
e$3ii # .u.'!tis ,:et;.t,

V"+,llt,,etr.L.
6360. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa mereka berkata,

..Wahai Rasulullatr, bagaimana kami bershalawat untukmu?" Beliau

menjawab, "(Jcapkanlah: Allaahumma shalli 'alaa mufuammad wa

azwaajihi wa dzurriTryatihi kamaa shallaita 'alaa aali ibraahiim, wa

baarik 'alaa muluammad wa azwaajihi wa dzurriyyatihi lmmaa

baaralda 'alaa aali ibraahiim, innaka hamiidun majiid' (Ya Allah,

limpahkanlah shalawat [rahmat] untuk Muhammad dan para istrinya

serta keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat
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untuk keluarga lbrahim. Dan limpahtrantah keberkahan untuk
Muhammad dan para isterinya serta ketunaunnya, sebagaimana
telah Engkau limpahkan keberkahan untuk keluarga lbrahim.
Sesungguhnya Englau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)."

Keteransan Iladits:

(Bab Bolehkah Bershalmyat unfi* &lain Nabi SAW?),
maksudnya secara tersendiri atau disertakm de,ngan shalawat untuk
beliau. Yang terrrasuk selain beliau adalah paa nabi lainnya, para
malaikat dan orx11t-orrr,t yang beriman.

Tentang bershalawat untuk para nabi telah diriwayatkan dalam
sejumlah hadits, di antaranya hadits Ali teintmg doa menghafar Ar

Qur'an, di dalarnnya disebutkar.,'fir * jE * ',yi fO*
bershalawatlah untukht dan semua nab), dinukil olatr At-Tirmidzi
dan Al Hakim; Hadits Buraidatr yang diriwayaftan secara marfu,, I
!, :4 e*t 'rP irrilr filg, A ',f'fr (Jongan sampoi di daram

tasyahhud engkau meninggalkan shalantat mtukfu dan untuk para
nabi Allah) yang dinukil Al Baihaqi de,ngm sanad yang lemah; Hadits
Abu Hurairatr yang diriwayatkan secara marfu', !, :qi ,b tb
(Bershalawatlah lcalian untuk para nabi allah) yang dinukil oleh
Ismail Al Qadhi de,ngan sanad yang lemah; Hadits Ibnu Abbas yang
juga diriwayatkan secara marfui 3r 3f ,!, :#: Ab ,fu *'& tll

,{ G '#. (Apabita kalian 
'bershalantat 

untukJan, maka

bershalawatlah knlian untuk para nabi Allah, karena sesungguhnya
Allah telah mengutus mereka sebagaimana Dia mengutusht) yang
dinukil Ath-Thabarani, dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab
Fawaid Al 'Isawi dengan sanad yang lemah.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang dikhususkannya
shalawat untuk Nabi sAW seperti yang dinukil Ibnu Abi syaibatr dari
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jalur Utsman bin Hakim, dari Ikrimatr, darinya, dia mengatakan, iiif r;

*) * tt' .,f, 4t * t\ gt b *1 ,b ,# a:tbsr 1,ttcu traat<

mengetahui shalawat yang layak dari seseorang untuk seseorang

kecuali untuk Nabi SAW), sanad-nya shahih. Pendapat ini diceritakan
juga dari Malik, dia mengatakan, "Kita tidak beribadah dengan itu."
Pendapat serupa diriwayatkan juga dari Umar bin Abdul Aziz. Ada

riwayat lain yang menyebutkan bahwa Malik memakruhkannya. Iyadh

mengatakan, "{Imumnya ulama membolehkan." Sementara Sufyan

msmalffuhkan bershalawat kecuali untuk seorang nabi. Saya juga

menemukan dengan fulisan tangan salah seorang guru saya tentang

madzhab Malik yang menyatakan tidak boleh bershalawat kecuali

unhrk Muhammad, namun pendapat ini tidak dikenal dari Malik,
karena yang dia katakan, "r{ku memaknrhkan shalawat untuk selain

para nabi, dan tidak selayaknya melampaui apa yang telah

diperintatrkan kepada kita." Yahya bin Yahya menyelisihiny4 dia

mengatakan, "Ifu tidak men3apa." Ia pun berdalil, bahwa shalawat

adalah memohonkan ratrmat, maka tidak terlarang kecuali dengan

nash atau rjma'.

Iyadh mengatakan, "Aku lebih cenderung kepada pendapat

Malik dan Sufyan." Itu juga merupakan pendapat para ulama ahli

kalam dan atrli fikih, mereka mengatakan, "Disebutkan untuk selain

para nabi dengan keridhaan dan :rmpunan (radhiyallaahu 'anhu

[semoga Allah meridhainya] dan ghafarallaahu lahu [semoga Allah
mengampuninya]), sedangkan bershalawat untuk selain para nabi

secara tersendiri (tidak disertakan dengan Nabi) tidak termasuk amar

ma'ruf, tapi merupakan hal yang diada-adakan dalam daulah Bani

Hasyim."

Tentang bershalawat untuk malaikat, saya tidak mengetahui

haditsnya sebagai nash, itu hanya disimpulkan dari yang sebelumnya
jika itu valid, karena Allah menyebut mereka "para rasul" (para

utusan).
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Adapun shalawat untuk orang-oftrng yang beriman terdapat

perbedaan pendapat. Menurut sebagian, tidak boleh bershalawat

kecuali untuk Nabi SAW. Diceritakan dari Malik sebagaimana yang

telah dikemukakan. Sebagian mengatakan, tidak boleh secara mutlak
jika diucapkan secara tersendiri, tapi diperbolehkan jika disebutkan

dengan menyertakan Nabi SAW sesuai dengan nash yanq ada

berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 63, iOi fj;;tS I
U;. '6*t;. :bili '#. )ylt (Janganlah kamu jadtkan panggilan

Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada

sebagian [yang lainl. Lain dari itu, karena ketika beliau mengajarkan

salam kepada para sahabat, beliau mengucapkan, )V *) W i'lUi
,H.6t ht lsemoga kesejahteraan dianrahkan k:epada kami dan

kepada hamba-hamba Allah yang shalih), sernentara ketika

mengajartan shalawat, beliau hmya memyebutkan rurtuk dirinya dan

atrli baitnya. Pe,ndapat ini dipilih oleh Al Qurthubi ddam kitab ll
Mu/him dan Abu Al Ma'ali dari kalmgan ulama Harnbali.

Perinciannya telatr dikemukakan pada panafsiran surah Al Abzaab.

Pendapat ini juga merupakan pilihan Ibnu Taimiyah dari kalangan

mutaakhirin.

Me,nurut sebagian, hal itu diperboletrkan jika diikutkan dengan

Nabi SAW, dan tidak boleh jika diucapkan secara tersendiri." Ini
pendapat Abu Hanifah dan jama'ah. Sebagian lainnya memalcuhkan

yang diucapkan secara tersendiri, demikian riwayat dari Ahmad. An-
Nawawi mengatakan, "Ini menyelisihi yang lebih utama." Sebagian

lainnya membolehkan secara mutlak. Ini se,perti sikap Imam Bulfiari,
karena dia mencantumkan ayat, '# kt (Dan mendoalah untuk

mereka), kemudian mengemukakan hadits yang menunjukkan

bolehnya hal itu secara mutlak, lalu hadits yang menunjukkan

bolehnya hal itu jika disertakan dengan shalawat untuk Nabi.

Hadits pertama adalatr hadits Abdullah bin Abi Aufa yang

telah dijelaskan pada pembatrasan telrtang zakal. Telah diriwayatkan
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juga seperti itu dari Qais bin Sa'ad bin LIbadah , * lr' .J:, olt'tti
i''Ub i ,b ,)T d,b 

's*3i 't-l,,.l:k ft\ di ,JW'$i ,fri- e1 ti
(Sesungguhnya Nabf SAW mengangkat kedua tangannya dan beliau

mengucaplran, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan rahmat-Mu

kepada lreluarga Sa'ad bin Wadah.') yarrg dinukil Abu Daud dan

An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Dalam hadits Jabir disebutkan,

ff ,€\i &t ",;b 'P ,Pt * 3,r & C.Lrr, ^s?l 
"i't

(Sesungguhnya istrinya mengatalcan kepada Nabi SAW,

"Bershalawatlah untuklru dan untuk suamilcu." Maka beliau pun

melalatkannya), dinukil oleh Imam Ahmad secara panjang lebar dan

secararingkas, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

, Pendapat ini berasal dari Al Hasan dan Mujahid serta

dinis[364 Ahmad dalam salah satu riwayat Abu Daud. Ini juga

merupakan pendapat Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan Ath-Thabari.

Mereka berdalih dengan firman Allah dalam surah AI AhZaab ayat 43,
t,a

'r{<$4''€ -: ri-t- e;$ } (Diatah yang memberi rahmat kepadamu

dan' malaikat-Nya [memohonkan ampunan untulcmry'). Disebutkan

dalam Shabih Muslim dari hadits Abu Hurairah secara marfit', ;tt

'4G 
"bt;!ib 

ir' ,* ,,y:lJ i;)ii$ z("'lar (sesungguhnya para

malailrat mengatakan kepada nth orang mukimin, "Semoga Allah
melimpahkan rahmat untulonu dan jasadmu.').

Mereka yang melarangrya menjawab, bahwa itu berasal dari

Allah dan Rasul-Nya, maka keduanya berhak mengkhususkan siapa

pun yang dikehendaki.

Al Baihaqi mengatakan, '?erkataan Ibnu Abbas dapat

diartikan sebagai larangan jika untuk menggunakan, tapi bila sebagai

doa memohonkan rahmat dan keberkahan, maka tidak dilarang."

Ibnu Al Qayyrm mengatakan, "Pendapat yang dipilih bahwa

bershalawat untuk paru nabi, malaikat, isteri-istri Nabi SAW,

keluarganya dan keturunannya serta para ahli ketaatan, adalah
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diperbolehkan. Namun, untuk selain para nabi dengan menyebutkan

seseorang secara tersendiri sehingga menjadi syl'&r, apalagS bila yang

lainnya yang setara dengannya atau yang lebih utama darinya tidak

diperlakukan demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan

Rafidhah adalah makruh hukumnya. Jika shalawat itu untuk seseorang

secara tersendiri dan hanya pada sebagian waktu saja tanpa

menjadikannya sebagai syl'zrr, maka tidak dilarang. Dengan demikian,

sangat jarang ditemukan nash yang berkaitan dengan selain orang

yang diperintahkan Nabi untuk mengucapkannya padahal mereka

orang yang menunaikan zakafiy4 sebagaimana yang disebutkan pada

kisatr isteri Jabir dan keluarga Sa'ad bin Ubadah."

Catatan:

Ada perbedaan pendapat tentang salam untuk selain para nabi

setelah disepakati pensyariatannya dalam salam penghormatan. Salah

satu pendapat meirgatakan disyariatkan secara mutlak. Ada juga yang

mengatakan disyariatkan jika mengikuti salam untuk Nabi SAW dan

tidak secara tersendiri, karena hal itu sebagai syiar golongan Rafidhah.

Demikian yang dinukil An-Nawawi dari Syaikh Abu Mutrammad Al
Juwaini.

Hadits pertama pada bab ini telatr dijelaskan bersamaan

dengan penjelasan judul bab. Berikutnya adalatr hadits kedua:

y!t\5 1S"rt, ketunnannya). Kata dzuniyyah berarti an-nasl

fteturunan). Terkadang kata ini digunakan khusus untuk wanita dan

anak-anak, dan terkadang diartikan sebagaimana makna asalny4 yaitu

dari kata fr'i arilnya.y'i (mencrptakan). Ada juga yang mengatakan

berasal dari kata ]ifr 1aeUu). Maksudnya, mereka diciptakan seperti

debu.

Hadits ini menr:njukkanbahwa yang dimaksud dengan # )1
(keluarga Muhammad) adalatl para isteri beliau dan keturunannya
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sebagaimana yang telatr dipaparkan pada bab sebelumnya. Hadits ini

juga menunjulJ<an bahwa bershalawat untuk keluarga Muhammad

tidak wajib, karena dalam hadits ini tidak dicantumkan. Pendapat ini

lemah, karena ada kemungkinan yang dimakr"a ili (keluarga) adalah

selain isteri-istri beliau dan keturunannya, atau para isteri beliau dan

keturunannya. Jika ternyata mencakup keduanya, maka tidak dapat

dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa itu 'tidak wajib', tetapi jika

temyata yang dimaksud keluarga disini adalah 'Selain Iski dan

keturunannya', maka perintah untuk itu telah disebutkan secara kuat

pada selain hadits ini. Dalam hadits ini tidak ada indikasi yang

melarang itu, batrkan Abdwrazzaq menukil hadits tersebut dari jalur

Ibnu Thawus, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazrn,

dari seorang sahabat, *{tii ryr:::1i *. ,yti # ,{t "P

(Bershalawatlah untuk Muhammad, ahli baitnya, para isterinya dan

keturunannya). Berdasarkan hadits pada bab ini, AI Baihaqi

menyatakan batrwa para isteri beliau termasuk ahli bait, dia pun

menegaskannya dengan firman Allah dalam surah Al A}-zaab ayat 33,

#t ,yi',*1r'& +$.trr 1i7 UJr1(sesungguhnya Allah bermaksud

hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait).

34. Sabda Nabi SAWr"Barangsiapayang aku sakiti, maka

jadikanlah itu sebagai penyuci dan rahmat baginya.))

,:J'rr;- *', *a?r, ,* Ct'e, fi ,'^u?nt'e:t;;lL €) f
.iqt&Wt'*r'; u;|Fu oii g|r di ,'&iJi

6361. Dari Abu Hurairah RA, dia mendengar Nabi SAW

bersabd4 *Ya Allah, siapapun orang mulcrnin yang alru cela, maka

jadikanlah itu untuk mendekatkannya kepada-Mu pada hari kiamat."
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Keterangan Hadits:

(Bab Sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang alru sahiti, maka
jadilmnlah itu sebagai pembersih dan rahmat baginya. "). Demikian
Imam Bukhari menyebutkan judul bab. Sedangkan dalam hadits

tersebut disebutkan, y-,r4[r ?trW|U$'i ai|),*tt'^*' Ut Uii nilli
(Ya Allah, siapa pun orang mulqnin yang aleu cela, maka jadikanlah
itu untuk mendekatkannya kepada-Mu pada hari kiamat). Dia
menukilnya dari jalw Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab. Imam
Muslim juga menukilnya seperti itu dari jalur ini. Secara zhahir dia
menghapus sebagian yang ada pada permulaan hadits. Imam Muslim
telah menjelaskannya dari jalur putera saudaranya Ibnu Syihab, dari

pamrmnya melalui sanadnya, dengan redaksi, t:-W'Jt+'cr'iei\ dln+i
*Ui, i;_'n'ark u;|u.;s'^f.t)r.)i # yt af| ,*ittrl ,J (yo Ailah,

sesungguhnya alcu telah menetapkan sumpah di sisi-Mu yang Engknu
tidak alran menjadikanlat melanggarnya. Mala siapa pun orang
mubnin yang alu cela atau aku cambuk, jadikanlah itu sebagai
tebusan dosa baginya pada hai kiamat). Dari jalur Abu Shalih dari

Abu Hurairatr disebutkan , ;f'afJ. r;,lii$'n fi cf! ,"fr uf CI1 iijir
;J-ti?f i'rl;*ti'nl+\i'M (ya Altah, sesungguhnya aht adalah

manusia, maka siapa pun orang muslim yang aht cela, atau alat
lahtat atau alru cambuk, maka jadikanlah itu sebagai pembersih dan

rahmat baginya). Dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah disebutkan

seperti riwayat putera saudaranya Ibnu Syihab, tetapi dia mengatakan,

?T- *yqr\F tj:'as)i;\b 'i qi+$'d;,u, '^ri'a!,ii'ail-iT *it'eE
y$t (maka siapapun orang muhnin yang alat cela, alan lalcnat dan

alat cambuk, makn jadiknnlah itu sebagai rahmat dan pembersih serta
yang mendekatknnnya kepada-Mu pada hari kiamat). Dari jalur Salim
dari Abu Hurairah disebutkan, ,'rAt'r*t;-gi; 'r*X-$."rbi 6t t*Ui
t:t-jp'Jl:+'€tJEritllj ,jb (ya Ailah, sesungguhnya Muhammad adatah

manusia, dia marah sebagaimana manusia marah. Sesungguhnya alat
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telah membuat perianjian di sisi-Mu),di dalamnya disebutkan, L;:S

't-!-si Ui (maka siapa pun orang mukmin yang aku sakiti). Adapun

kalimat selanjutnya adalah seperti yang disebutkan, hanya saja

menggunakan kata \1 @tau). Dia juga menukil riwayat dari Aisyah

yang menerangkan tentang sebab hadits ini, Aisyah menuturkan, 
'Jt'5

i*J6 ,:r; t;sr'ri r i?jcfj +*,)'pt # h' ..J; :it )?: e
Pi ,Lii V, *'*$6 cui 61 :Jat,ii'.:-ii E'; ill ,14:;i't6{.5

tltl'arS i'i '^t;*ri * \i 'M ;Nt Ab ,"tx.vi d1 loua orang laki-

laki masuk ke tempat Rasulullah SAW, lalu keduanya membicarakan

sesuatu dengan beliau, tetapi alru tidak mengetahui apa yang

dibicarakannya. Lalu keduanya membuat beliau marah, maka beliau

mencela dan melabtat merekn. Setelah kedua orang itu keluar, al<u

berlrata kepada beliau, dan beliau pun bersabda, "Tahukah engkau

apa yang telah aht syaratkan kepada Tuhanht? Alat lcatakan, 'Ya

Allah, sesungguhnya aht hanyalah seorang manusia, maka siapa pun

orang muslim yang aht lalout atau alu cela, maka jadikanlah itu

sebagai pembersih dan pahala baginya."). Dia juga menukil dari

hadits Jabir seperti itu, dan juga dari hadits Anas yang di dalamnya

disebutkan batasan kriteria orang yang didgakan keburukan adalah

orang yang tidak layak menerimanya, i:Qr ,?'-i" 
g g"t17. si tJ1

bi P\t4'd t?t;.,t €i ",v *"'o3bt r;i t;!P 
"Ht "*x" 

6?'*Lr)
'+qt ?y"'+ eL$f;ii6.i1 t:):# { q)iA;- (sesungguhnya aku ini

hanyalah manusia, alru bisa rela sebagaimana manusia rela, dan alcu

bisa marah sebagaimana manusia marah. Maka siapa pun orang

yang aku doakan keburulan baginya yang dia tidak layak

menerimanya, maka hendalcnya Allah menjadikannya sebagai

pembersih baginya serta yang mendekatkannya kepada-Nya pada hari

kiamat).Dalam hadits ini terdapat kisah tentang ummu Sulaim.

,y:# 6f|'dti (Ya Allah, siapa pun orang mulonin). Al Maziri
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mengatakan, "Bila dikatakan, 'Bagaimana mungkin Nabi SAW
mendoakan keburukan unfuk orang yang tidak layak menerimanya?'

Jawabannya, bahwa yang dimaksud dengan f\q',A OonS dia tidak

layak menerimanya) adalatr tidak layak di sisiMu berdasarkan kondisi

batinnya, bukan berdasarkan kondisi zhatrirnya dan keburukarurya saat

beliau mendoakan keburukan untuknya. Jadi seolah-olah beliau
mengatakan, 'Barangsiapa yang secara batin di sisi-Mu termasuk yang

Engkau ridhai, maka jadikanlatr doaku yang buruk untuknya

berdasarkan yang tampak olehku sebagai pembersih baginya.' hilah
makna yang benar, karena Nabi SAW hanya melihat dari faktor-faltor
lahiriah, sedangkan perhitungan amal manusia secara batin hanya

Allah yang mengetahuinya." Pendapat ini berdasarkan pandangan

bahwa Nabi SAW melakukan ijtihad dalam masalah hukum dan

menetapkan hukum berdasarkan hasil ijtihadnya. Adapun dari
pendapat yang menyatakan bahwa beliau tidak menetapkan hukum
kecuali berdasarkan wahyu, maka tidak akan muncul jawaban seperti

itu.

Al Maziri mengatakan, "Bila dikatakan, 'Apa makna ucapan

beliau, ;jt'+'r \r:S'r*Lii (dan alu pun marah sebagaimana

manusia marah)?' karena ini mengesankan bahwa doa tersebut

dilandasi kemarahan, bukan berdasarkan konsekuensi syari'at.'
Jawabannya, mungkin beliau bermaksud bahwa doanya atau

celaannya atau pukulannya itu sebagai bagran dari pilihan yang telah

diberikan kepada beliau, yaitu diperbolehkan menghukum pelaku

kesalahan atau membiarkannya dengan memberikan peringatan keras

selain hukuman. Jadi kemarahan beliau itu adalah karena Allah yang

mendorong beliau untuk melaknat dan mencambuknya, dan itu tidak
keluar dari syariat."

Dia mengatakan, "Bisa juga bahwa itu merupakan bentuk

kasih sayang dan memberikan pelajaran kepada umatnya rasa takut
melanggar hukum-hukum Allah. Seakan-akan beliau menampakkan
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kasih sayang, karena kemarahan ifu memunculkan tarnbahan hukuman

terhadap si pelaku kesalahan, seandainya tanpa kemarahan maka itu
tidak akan terjadi. Atau beliau menampakkan kasih sayang daripada

marah yang dapat membawanya menambah hukuman sang pelaku,

seandainya tidak ada kemarahan maka hukuman itu tidak bertambah,

dan itu hanya untuk perbuatan dosa kecil menurut yang

membolehkannya. Atau mungkin juga laknat dan cercaan itu terjadi

tanpa disengaj4 maka itu tidak menjadi lalarat yang diharapkan untuk

dikabulkan Allah."

Iyadh mengisyaratkan kepada kemungkinan terakhir ini, dia

mengatakan, 'Tlisa jadi celaan dan doa keburukan itu tanpa disengaja

dan tidak diniatkan demikian, karena memang dalam perkataan orang

Arab kadang terjadi ungkapan cercaan semacam itu dalam kondisi

terpaksa, rulmun tidak disertai dengan harapan agar terjadi. Beliau
prihatin bila me,mang ditakdirkan seperti itu, maka beliau membuat
janji di sisi Tuhannya dengan berharap kepada-Nya agar menjadikan

ucapan itu sebagai ratrmat dan sarana untuk mendekatkan diri kepada-

Nya"

Pemaknaan ini cukup bagus, hanya saja tertolak oleh redaksi,

"*iJt, 
(alat mencambulorya), karena jawaban tersebut tidak sesuai

dalam hal ini, sebab cambukan atau pukulan tidak mungkin terjadi

tanpa disengaja. Al Qadhi mengemukakan kemungkinan lain, dia

mengatakan, 'l{abi SAW tidak pernah mengatakan ataupun

melalnrkan sesuafu dalam keadaan marah kecuali benar, tapi

kemarahan beliau itu karena Allah. Hal itu bisa menyegerakan

hukuman bagi orang yang melanggar. kri ditegaskan oleh hadits

Aisyah, itt'ot.Jri'.r4t lf ff Li * et6 (Beliau tidak pernah

dendam lcarena dirinya, kecuali bila larangan-larangan Allah

dilanggar), hadits ini terdapat di dalam krtab Ash-Shafuifu. Saya !bn1
Hajar) katakan, berdasarkan ini, maka makna ucapan beliau, L{J ;J
Jj! (yang dia tidak layak menerimanya) adalatr dari segi penetapan
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penyegeraan.

Hadits ini menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi SAW

kepada umatnya serta baiknya akhlak dan pribadi beliau, sehingga apa

yang terlontar dari beliau dijadikan sebagai penebus kesalahan si

pelaku dan pemuliaan dirinya. Semua ini hanya berlaku pada orang

tertentu (secara langsung mendapatkan sikap beliau itu) pada masa

beliau. Adapun laknat atau celaan yang beliau lontarkan secara umum

tanpa menetapkan orang tertentu hingga mencakup orang yang tidak

sezaman dengan beliau SAW, maka menurut saya bahwa itu tidak

termasuk kategori yang disebutkan dalam hadits-hadits ini.

35. Memohon Perlidungan dari Fitnah

; Fj ya?" J:" lt J;t tJc :^,e ?nt *>, ",5 *
'4.vt "i *?;t ;ftx v 'iui i.rtt "rrai ,fi;.Jlti:tLi

J';r 6-:Jw ,*j f.."+ Je:)r ;v riy;:tt ,l:,t tty ,&
pL>, ,(, 9u.,w, :Jw'#'uf i .i"t* isti roi n ,y,

iG .*lr'o !'uri"ri ,'t"r|t *; -. ht i; ;t;l1t ,ti,
,:, ', 

i;s ?t, 4t e'.;i:r G ,{., ;a\t & yt J?,
?"iie os ) yfri,6i t1#.?, ,j;'rltt, tt C -:r?'iL
o;*,i * tj3ilFi Gr{,6 b :-,1i * *).;t tsa s;.e

.$'#'6r'ri
6362. Dari Anas RA, 'Mereka bertanya kepada Rasulullatt
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SAW hingga mereke mengulang-ulang pertanyaan kepada beliau,

maka beliau pun naik mimbar, lalu bersabda, 'Seknrang, tidaklah

kalian menanyakan sesuatu kepadaku, kecuali aku menielaskannya

kepada kalian.' Lalu aku menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata

setiap orang menutup kepalanya dalam pakaiannya sambil menangis,

tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bila berselisih dengan orang-orang

dia dipanggil dengan selain nama ayahnya, dia berkata, 'Wahai

Rasulullalr, siapa ayahku?' Beliau menjawab, 'Hudzafah.' lJmar

bersimpuh, lalu berkata, 'Kami rela Allatr sebagai Tuhan, Islam

sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai rasul. Kami berlindung

kepada Allah dari fihah.' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Alat tidak

pernah melihat kebailcan dan keburulcan seperti hari ini. Sungguh tadi

surga dan neraka ditampakkah kepadafu hingga aht melihatnya di

belakang kebun rnf."' Dalam hadits ini Qatadah me,lryebutkan ayat,
*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyalcan

(l<epada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (iustru)

menyusahknn kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 101)

@:
Judul bab dan haditsnya akan dikernukakan lag pada

pembahasan tentang fitnah. Sebagian keterangan te,ntang hadits ini

telatr dikemukakan pada penafsiran suratr Al Maa'idatr, yaitu

mengenai sebab turunnya ayat yang disebutkan di akhir hadits ini.
,. '..1 -'o:tirl (mengulang-ulang fpertanyaanJ lcepada beliau), yakni

memaksanya. Dikatakan '.-jJ,1 artinya anda memaksanya untuk

mencari berita.

,rjl til (Jil@ berselisih). Maksudnya, bertengkar. Hadits ini

menunjukkan bahwa kemarahan Rasulullah SAW tidak menghalangt

ketetapannya, karena beliau tidak mengatakan kecuali yang benar,

baik dalam keadaan rela mapun maratr. Hadits ini juga menunjukkan
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pematlrrman Unrar dan keutamaan ilmunya.

36. Memohon Perlindungan dari penindasan Orang Lain

.P Ft *ht * lnt JyriG1A #.6 ; r,:t *
1-iL J: o- e?t }r[-e,+',y e>e 6 u-Ari,iL
.J; * *'t *ai" ,k :t J;r',.."Li'.:{r ,iirr, *;
,o:;irr"';it u U!'rLi ;tt+i ,jU oi X'ei'.:K
',1:i * le:St*rr;U,*r,F, Htr,136 /ry
'.. ,K ,6)G n? *'^r;. .;r0';+'n tt:t( ;L 'i:';li
& s1 ,-?- .iit, w:j. ; l:q \i- ,;?ii5, g:; i;rri

otsj a7?G r*, L$:t, ,*1i'"n ,*,6 ez'& .Wu,,i;.j;, w:Ju ,:*i"i tx ri17 Sr'i a;ie;u;l1y ;6;"f jydi,je **st * -;i * #,
.trE;3 7:i e i urt'"*t:i .k et;I_*r?r W

6363. Dari Anas bin Malik, dia berkata, .,Rasulullah SAW
mengatakan kepada Abu Thalhah,'carikan seorang perayan untuk
kami di antara pelayan-pelayan knlian untuk merayanilat ' Maka Abu
Thalhah berangkat bersamaku dengan memboncengku. Aku pun
melayani Rasulullah sAw setiap kali singgah. Aku sering mendengar
beliau mengucapkan,'Allaahumma innii a'uudzu bika minar hammi
wal hazani, wal 'ajzi wal lcasali, wal bukhli wal jubni, wa dhara'id-
daini wa ghalabatir-rijaali' (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
knpada-Mu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan,
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kebakhilan dan sifut pengecut, lilitan utang dan penindasan orang

lain).'Aku masih terus melayani beliau hingga kami kembali dari

Khaibar dan beliau kembali dengan membawa Shafiyyah binti Huyay

yang beliau iringkan. Lalu aku melihat beliau memasangkan jubah -
atau pakaian- di belakangnya, kemudian memboncengkannya. Hingga

ketika kami sampai di Shahba', beliau membuatkan bubur hais dalam

wadatr kulit, kemudian mengutusku, maka aku pun mengundang

orang-oreng, lalu mereka makan. Saat itu adalah hari kebersztmatm

beliau dengan Shafiyah. Kemudian beliau bertolak hingga tampak

bukit LIhud, beliau bersabda, 'Ini gunung yang kami cintai dan

mencintai lcami.' Sesampainya di Madinatr, beliau mengUcapkat,'Ya

Allah, sesungguhnya aht memuliaftan apa yang ada di antara kedua

bukitnya, sebagaimana Ibrahim memuliakan Mal*ah. Ya Allah,

berlrahitah mereka pada mudd dan sha' mereka."'

Keterensm Hadits:

Pada bab ini Imam Bul&ari menyebutkan hadits Anas

mengenai perang Khaibar dan menyebutkan Shalilyah binti Huyay

yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan dan

lainnya. Me,ngenai permohonan perlindungan akan dikemukakan

setelatr beberapa bab.

i:;-'01';tJ-'ar;-rl'ri?i (Alat sering mendengar beliau

mengucaplan). Redaksi ini menunjukkan batrwa beliau tidak

melalorkannya secara terus-mensrus dan memperbanyaknya. Jika

tidak demikian, maka kata'j.J-(sering)tidak memiliki manfaat yang

berarti. Pendapat ini ditanggapi batrwa yang dimaksud dengan

'melakukannya terus-menerus' adalatr lebih umum dari sekadar

perbuatan dan kekuatan. Menurut say4 beliau tidak merasa bosan

melalnrkannya, sehingga kata'j.i-di sini menunjukkan bahwa beliau

sering melakukannya.
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c#itt SjiJrl ,S:;31 ti,7i,i nl, n (Dari duka dan

kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakhilan dan sifat pengecut).

Hal ini akan dijelaskan kemudian.

d/-'Ul g*i (Lititan utang). Asal makna adh-dhala' adalah al

i'wijaaj (bengkok). Dikatakan dhata'a apabila condong (bengkok).

Maksudnya di sini adalatr beban utang, dimana orang yang berutang

tidak dapat melunasinya apalagr bila disertai adanya penagihan.

Sebagian ulama salaf mengatakan, "Tidaklah beban utang memasuki

hati, kecuali akan menghilangkan dari ekal apa yang tidak dapat

kernbali lagi."

)*1, *: (Dan penindasan orang). Maksudnya, kerasnya

penguasaum mereka, seperti penguasazm para penggembala di padang

rumput yang liar. Al Karmani mengatakan, 'Doa ini termasuk

jawami' al kalim ftalimat yang singkat penuh makna), karena jenis

kehinaan itu ada tiga, yaitu jiwa, jasmani dan eksternal. Yang pertama

disebabkan oleh potensi yang dimiliki manusi4 yaitu ada tiga: Akal,

otot dan syahwat. Duka dan kesedihan terkait dengan akal, sifat

pengecut terkait dengan otot, sifat kikir terkait dengan syahwat,

kelemahan dan kemalasan terkait dengan fisik. Yang kedua bisa

terjadi dalam kondisi anggota tubuh sehat dan normal. Yang pertama

terjadi karena kurang maksimalnya fungsi anggota tubuh dan

sebagainya. Sedangkan penindasan orang lain adalatr faktor ekstemal.

Yang pertama bersifat harta, dan yang kedua bersifat kedudukan dan

kehormatan. Sedangkan doa ini mencakup semua itu."

37. Memohon Perlindungan dari Siksa Kubur

'i ,i'rt ,i* !.c'-- )Jp ?i |,;; :Jt 'i:iL i ;; ;f
'#,'4- :Uri -6? P:, {"h',J-'4t ;'e, tLi
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.;st ,-,t*'u\:rri *j {t\t -U
6364. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, "Aku mendengar

Ummu Khalid binti Khalid 
-Aku 

belum pernah mendengar selainnya

yang mendengar ini dari Nabi SAW- berkata, 'Aku mendengar Nabi

SAW memohon perlindrmgan (kepada Allah) dari siksa kubur."'

Keteransan:

(Bab memohon perlindungan dari Siksa lafiur). Hal ini teleh

dijelaskan pada bagian aktrir pembahasan tentang jenazatr.

#9 -{9ll lUnmu Khalid binti Khalid). Namanya adala}r

Amah binti Khalid bin Sa'id bin Al Ash. Biografinya telatr dijelaskan

pada pembahasan tentang pakaian. Dia dilahirkan di negeri Habasyatt

ketika ayahnya hijratr ke sana Ke,rnudian mereka datang ke Ma}&atr,

saat itu dia masih kecil. Pada masa Nabi SAW dia sudatr hafal dari

beliau.

- 4. c .-t l.tf,
,s2 e*. ,f)t ,;.::jl ,,sri jt'rr't'rs|t U';'fii:t.;jjr U ,*

?t 7t*'r4'ri:r, -ieUt 4 4-- V:":r

6365. Dari Mush'ab, dia berkat4 "Sa'ad memerintahkan lima

(perkara), dan dia menyebutkannya dari Nabi SAW, batrwa beliau

memerintahkan ifu, yaitu 'Allaahumma innii a'uudzu bika minal

bulrhli, wa a'uudzu bika minal jubni, wa a'uudzu bika an uradda ilaa

ardzalil 'umurl wa a'tntfuu bika min fitnatid-dunyaa, wa a'uudzu

bilra min 'adzaabil qabri' (Ya Allah, sesungguhnya alu berlindung

lcepada-Mu dari kekikiran, aht berlindung kepada-Mu dari sifut
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pengecut, alat berlindung kepada-Mu dari dikembalitran kepada usia
yang paling hina [pilatnJ, aht berlindung kepada-Mu dari fitnah
dunia -yalmi fitnah Dajjal-, dan alat berlindung kepada-Mu dari siksa
htbur);'

Lfil,",fiist r* *,y gt)# *'&t,Uu -*tc,f
tf ;;f 'fl,t1i.';-K e:* eoi.:;t_ )A,ytly.:5.
uj,Lrii ,*i *vi,t *U, * y;r,(L:|.i .c+At
o;it:;-'**\,v* :Jui d'*?t, . i:;-*11 ,nr J;,
qn-b'ut$',lt t* ;.!u; U-1, a ,i? CqJ^3,; rittL

'r3,'

6366. Dari Aisyatr, dia berkata, ..Dua orang wanita di antara
wanita-wanita tua Yatrudi Madinatr datang ke tennpatku, lalu keduanya
berkata, 'sesungguhnya para penghuni kuburan akan disiksa di dalam
kuburan mereka.' Aku mendustakan mereka dan tidak kunjung
merrbenarkan mereka, lalu keduanya pun keluar. Kemudian Nabi
sAw datang kepadaku, maka aku pun berkata, 'wahai Rasulullah,
tadi ada dua wanita tua...lalu aku ceritakan kepada beliau, beliau pun
bersabd4 'Mereka berdua benar. Sesungguhnya mereka (para
penghuni lafiuran) disiksa yang dapat didengar oleh semua
binatang.' sejak itu aku tidak pernah melihat beriau dalam shalat
kecuali memohon perlindungan (kepada Allah) dari siksa kubur."

Keteransan Hadits:

(Bab memohon perlindungan dari kekikiran). Demikian judul
yang dicantumkan dalam riwayat Al Mustamli. hi pencantuman yang
salalr berdasarkan dua hal; Pertama, walaupun hadits pertama pada
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bab ini menyebutkan tentang sifat kikir, tetapi Imam Bukhari

mencantumkan judul ini setelah empat bab dan di dalamnya dia

menyebutkan hadits tersebut. Kedua, hadits kedua khusus

menyinggung tentang siksa kubur dan tidak menyinggung tentang

kikir. Jadi ini merupakan rangkaian yang sebelumnya, yaitu sesuai

u**lll'"liH;^h'ab),yaitu 
rbnu sa'ad bin Abi waqqash.

Sebentar lagi akan dikemukakan dari riwayat Ghundar, dari Syu'bah,

dari Abdul Malik, dari Mush'ab bin Sa'ad. Abdul Malik (yang

meriwayatkan dari Mush'ab) mempunyai guru lain dalam hal ini,

karena pada pembahasan tentang jihad telatr dikemukakan dari jalur

Abu Awanah, dari Abdul malik bin Umar, dari Amr bin Maimun, dari

Sa'ad, dia mengatakan di bagian akhir, t|b-i r;'ol16i t95ir 'r:t'J'6

'i:*i gUaul Matikberkata, "Lalu aht ceritalran itu kepada Mush'ab,

dia pun membenarlrannya-'). Al Ismaili menukilnya dari jalgr Zatdah,

dari Abdul Malik, dari Mush'ab, dan di bagian akhir dia mengatakan,

ui qe.- 6i,,Sui q'# i. :F g)U:rri (Latu alcu ceritaknn itu

kepada Amr bin Maimun, dia pun berftata, "Itu diceritaknn juga

kepadalru oleh Sa'ad.'). At-Tirmidzi menukilnya dari jalur

Ubaidullah bin Amr Ar-Raqi, dari Abdul Malik, dari Mush'ab bin

Sa'ad dan Amr bin Maimun, semuanya dari Sa'ad, lalu dia

mengemukakannya dengan redaksi versi Mush'ab. Demikian juga

yang dinukil oleh An-Nasa'i dari jalur zatdah, dari Abdul Malik, dari

keduanya (Mush'ab dan Amr). Imam Bukhari menukilnya hanya dari

jatur Zaidah, dari Abdul Malik, dari Mush'ab saja. Dalam redaksi

riwayat Amr disebutkan bahwa beliau mengucapkan itu setelatr shalat,

n:rmun ini tidak disebutkan dalam riwayat Mush'ab. Dalam riwayat

Mush'ab disebutkan telrtang kikir, sedangkan dalam riwayat Amr

tidak.

Abu Ishaq As-Subai'i meriwayatkannya dari Amr bin Maimun

dari Ibnu Mas'ud, riwayat Zakariya darinya. Israil mengatakan
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darinya, dari Amr, dari umar bin Khaththab. At-Tirmidzi mengutip
dari Ad-Darimi, bahwa dia mengatakan, "Abu Ishaq rancu dalam hal
ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan Amr bin Maimun
mendengamya dari banyak orang, karena An-Nasa'i menukilnya dari
riwayat zuhair, dari Abu Ishaq, dari Amr, dari para sahabat Rasulullah
SAW, dia menyebutkan tiga orang di antaranya.

7i i"il.'iuS 1So'ad memerintahkan). Dalam riwayat Al

Kasymihani dicantumkan dalam bentuk jamak, LJ.it- (memerintahkan

kami).

Semua periwayat dalam sanad hadits kedua adalah orang-
orang Kufah hingga Aisyatr, sedangkan riwayat Abu Wa'il dari
Masruq dari Aqran. Abu Ali Al Jiryani me,lryebutkan batrwa dalam
riwayat Abu Ishaq Al Mustamli dari Al Farabri pada hadits ini
disebutkan , z3-ib'r* "O'i,-;l 

,er, g: * ")W (Manshur dari Abu

Wa'il, dan Masntq dari Aisyah), de,ngan waw (dan) sebagai ganti ,an

(dari), dia me,ngatakan, 'Yang belrar adalah yang pertam4 karena
tidak adariwayat Abu Wa'il dari Aisyatr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar adalah yan pertama,
karena para periwayatnya sama dengan yang terdapat dalam riwayat
Imam Bukhari, yaitu dari Abu Wail dari Masruq. Demikian juga yang
dinukil Imam Muslim dan yang lainnya dari riwayat Manshur.
Adapun penafiannya (bahwa tidak ada riwayat Abu Wa'il dari
Aisyah) adalah tidak benar, karena At-Tirmidzi menukil dua hadits
dari riwayat Abu Wa'il dari Aisyatr:

Pertama, *?nt * i, Jh &+'&i g( ,b grjrU-iru

F3 (Alat tidak pernah *"nnoi rora sakit yang diderita seseorang

yang lebih berat daripada yang pernah dialami oleh Rasululrah
SAn. Hadits ini dinukil juga oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i
dan Ibnu Majah dari riwayat Abu Wa'il, dari Masruq, dari Aisyah.
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Kedua, +l *.',H'a?;l U:t:"s ti1 6tto seorang wanita

bersedelrah dari rumah suaminya). Dia menukil juga dari riwayat Amr

bin Murrah,'t, 10* ftt 6j 
"i* 

(Alat mendengar Abu Wail dari

Aisyah). Hadits ini dinukil juga oleh Imam Bukfiari dan Muslim dari

riwayat Manshur dan Al A'masy dari Abu Wa'il, dari Manshur, dari

Aisyah. Semua ini terdapat dalam kitab hadits yang enam (lrutub

sittah) yang berasal dari Abu Wa'il dari Aisyatr. Ibnu Hibban menukil

dalam Shahih-nya dari riwayat Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari

Abu Wa'il, dari Aisyah , *j, ti;ht tiiif tt3 Atk $,!t;.i- P'6 6

(Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih kecil dari itu,

kecaali dengannya Allah mengangkatnya satu derajat)- Sebagian

hadits tadi merupakan sanggahan terhadap pernyataan Abu Ali di atas.
a

*i-rt"lr )'*- #'F: ttt1il ,*'*; (Dua orang wanita

diantara orang-orang tua Yahudi Madinah datang kc tempatkuJ. Kata

'ujuz adalah bentuk jarnak dari kata 'aiuuz, yang belrtuk jamaknya

bisa juga 'ajaa'iz.Ini adalatr riwayat Al Ismaili dari Imran bin Musa,

dari Utsman bin Abi S)'aibah, gurunya Imam Bukhari dalam hal ini'

;--r!f |ji lOan tidak hnjung). Maksudnyq Aisyatr tidak

mernpercayai mereka sejak awal.

sL* ,Jui ,$'-Sii i-:t* Ll ,i' Jri 6- ,|rili lMoko oku

pun berlrnta, 'Wahai Rasulullah, tadi ada dua wanita tua-.' dan alcu

meceritalran ftepada beliau, beliau pun bersabda, 'Merela berdua

benar.'). Menurut Al Karmani, predikat kata tl! tidak disebutkan

karena sudah diketatrui, yaitu kalimattJlls (merel<a berdua masuk)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, Imam Bulfiari yang

meringkasnya, karena Al Ismaili menukilnya dari Irnran bin Musa dari

Utsman bin Abi Syaibatr, gurunya Imam Bukfiari dalam hal ini

dengan redaksi, taes e-r,rit,5- l.w'u i::W Ll ,1' J'3 U ,'i Lfi
s:.'-t |6J 'er:# e oi.a- t'At ,ytii w9 ,1,* @o*o atat pun
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berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, tadi ada dua wanita di
antara wanita-wanita tua Yahudi Madinah datang ke tempatlat, lalu
keduanya mengatlcan bahwa para penghuni htbur disiksa dalam
lafiur merekn. Beliau pun bersabda, 'Mereka berdua benar.).
Demikian juga yang dinukil oleh Imam Muslim dari jalur lainnya dari

Jarir, gurunya Utsman. Berdasarkan ini, maka makra 'i'crfii ltatu

alat menceritalan lrepado beliau) adalah aku menceritakan kepada

beliau apa yang mereka katakan.

ilteft i'r1!-i (Yang dapat didengar oleh semua binatang).Hal

ini telatr dijelaskan. Saya juga telah menerangkan cira
menggabungkan antara sikap Rasulullah SAW yang memastikan
kebenaran perkataan kedua wanita Yatrudi tentang adanya siksa

kubur, dengan redaksi dalam riwayat lain, CLJ.i jn iurriui (sambit

memohon perlindungan kepada Allah dari hal ffz), kedua hadits ini
berasal dari Aisyah. Kesimpulannya, sebelumnya beltrm diwahyukan
kepada beliau batrwa orang-orang yang beriman akan mendapat fihatl
dalam kubur, maka beliau mengatakan, 3'.r4-'#- t!1 (s esun gguhnya

orang-orang Yahudi mendapat fitnah), maka kisah pun terjadi
berdasarkan ihnu yang telah beliau ketahui. Ke,mudian setelah beliau
mengetatrui bahwa hal itu juga terjadi pada selain orang-orang
Yahudi, maka beliau pun memohon perlindungan kepada Allah dari
hal itu, dan beliau mengajarkannya serta memerintatrkan agar dibaca
dalam shalat agar lebih dikabulkan.

38. Memohon Perlindungan dari Fitnah Hidup dan Mati

*t r;tLiit -u itA ok ,JA ^*ht €?,,rJy i ,,J',f
',i:r, ,?it) f6 ,S-Kr, r-l)t'u+i"i ;1.'#i ,,5'A
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.?(JtrG:jr -#|u * ,ri)t ,alJL U +
6367. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata,'Nabi Allah SAW

mengucapkan,'Allaahumma innii a'uudzu bika minal 'aizi wal knsali

wal jubni wal harami, wa a'uudzu bika min 'adzaabil qabri, wa

a'uudzu bitu btn fitnahil mafutaa wal mamaat' (Yo Allah,

sesungguhnya alu berlindung ftepada-Mu dari kelemahan, kemalasan,

sifat pengeant dan (kepihtnan masa) tua, alan berlindung kepada-Mu

dari silrsa latbur, dan alu berlindung lrepada-Mu dari fitnah hidup

danfinah mati)."

Keteransan Hadits:

(Bab memohon perlindungan darifitnah hidup'), yalmi semasa

hidup, (dan Mati), yakni saat kematian, yaitu sqak naza' (mulai

dicabutnya ruh) dan seterusnya.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas. Di

dalamnya disebutkan tentang sifat lerrah, malas, dan pengecut, yfrig

telatr dijelaskan pada pembahasan tentang jihad. Disebutkan juga

tentang kikir, dan nanti akan disebutkan lagr setelatr dua bab.

Disebutkan juga tentang bertarnbah tuanya usia, lalu siksa kubgr, yang

telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah. Adapun tentang

frhrah hidup dan mati, Ibnu Baththal mengatakan, "Ini adalah kalimat

yang mengandung banyak malana. Sudah selayaknya seseorang

mengharapkan Tuhannya agar menghilangkan apa yang telah

menimpa dan menghindarkan apa yang belum menimpa, serta

senantiasa menyadari kebutuhannya terhadap Tuhan dalam semua itu.

Rasulullatr SAW sendiri memohon perlindugan kepada Allah dari

semua yang disebutkan itu agar dijauhkan dari umatnya dan sebagai

syariat bagi mereka untuk menjelaskan mana doa yang penting."

t,'-c tll
>-ftJ

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tentang maksud fitnah

hidup dan mati telatr dijelaskan pada bab "Doa Sebelum Salam" pada



bagian-bagian akhir pembahasan tentang shalat sebelum pembahasan

tentang hari jum'at. Fitnah artinya imtifuaan dan ikhtibaar (ujian dan

cobaan). Dalam syariat, kata ini digunakan dengan makna percobaan

untuk mengetahui hal yang tidak disukai. Dikatakan, 'fatanta adz-

dzahab' artinya anda mencoba/menguji emas dengan api untuk

mengetahui keasliannya. Kata ersebut juga digunakan dengan makna

lalai terhadap sesuatu yang diminta, seperti dalam firman Allah surah

At-Taghaabun ayat $,4 nfiltlt €t;lu\ @esungguhnya hartamu

dan anak-analonu hanyalah cobaan [bagimuJ). Juga digunakan

dengan makna memaksa untuk kembali kepada agarna yang lama,

seperti dalam firman-Nya surah Al Buruuj ayat 10, qfir gi gtir'o1

g4#$ (Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan

kepada orang-orang mulonin laki-laki dan perempuan). Saya (Ibnu

Hajar) katakan, kata 'fitratr' juga digunakan dengan makna kesesatan,

dosa, kekufrran, siksa, dan hal yang memalukan. Makna yang

dimaksud bisa ditangkap dari redaksi kalimat dan indikatornya.

39. Memohon Perlindungan dari Dosa dan Utang

,'J;. oG *i ilLht .a ,ltlf 'Q; hr €n -^-x,G r
/t* us *ry6;irltt ,rAr:;At'u a,i';f ;1'"$:i

"'r-.-10 

,;$t'*?'crs ,16 qt&s ,8r *,ti ,-&t ot*j
*|ry, #; )e!-tt grsr #t'a Jr;i?, ,Pt*'U +
;it;. 7 tK ti-tbAt ,y e'a, ,:;ri *t:q.GUtb,
g/t ;.'o:rbt;. s GutL; ,;, i vq ,u^f^st'u'fr\i

.qFt:
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6368. Dari Aisyatr RA, sesungguhnya Nabi SAW
mengucapkar, "Allaahumma innii a'uudzu bika minal lcasali wal
harami, wal ma'tsami wal maghrami, wa min fitnail qabri wa
'adzaabil qabri, wa min fitnatin-naari wa adzaabin-naari, wa min
syani fitnatil ghinaa. Wa a'uudzu bika min fitnatil faqri, wa a'uudzu
bil@ min fitnatil masiifuid-dajjaal. Allaahummaghsil 'annii
lrhathaayaaya bimaa'its tsalji wal baradi, wa naqqi qalbii minal
Htathaayaa kamaa naqqaitaats tsaubal abyadha minad-danas, wa

baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi
wal maghribi." (Ya Allah, sesungguhnya ahr berlindung kepada-Mu

dari lremalasan, fireVihtnanJ masa tua, dosa, utang, Jinah kubur dan

silrsa lafiur, fitnah neralu dan siksa neraka, dan dari kekrntkan

fitnah lr.elrayaan. Aht berlindung lepada-Mu dari fitnah kemiskinan,

aht berlindung lepada-Mu dari fitnah Masih Dajjal. Ya Allah,
bersihlanlah kesalahan-lcesalahan dariht dengan air es dan embun,

bersihlranlah hatiht dari kesalahan-kcsalahan sebagaimana Engkau
membersihlran pakaian yang putih dari noda, dan jauhkanlah antara
alu dan kesalahan-kesalahanht, sebagaimana Engkau jauhkan
antara timur dan barat).

Keteransan Iladits:

(Bab memohon perlindungan dari dosa dan utang).

Penjelasannya telatr dipaparkan pada bab "Doa Sebelum Salam" pada

pembatrasan tentang shalat.

l$tj Sj3t 6 (Dari kemalasan dan (kepilatnan) masa tua).

Penjelasannya telatr dikernukakan pada bab sebelumnya.

7)A$ fni (Dosa dan utang). Dalam riwayat Az-Zuhri dari

Urwatr ada tambahan redaksi, sebagaimana yang telah dikemukakan

pada bab "Doa Sebelum Salam", frk r b *as67ki 6 'iti 'niti
e:1JiJtl (Latu seseorang mengatakan kepada beliau, "Betapa seringnya
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engkau memohon perlindungan dari dosa dan utang). Demikian yang

dia nukil dari jalur Syu'aib dart Az-hrhn Begitu pula yang dinukil
An-Nasa"i dari jalur Sulaiman bin Sulaim Al Himshi, dat'r Az-Znhi,
lalu dia menyebutkan haditsnya secara ringkas, yang di dalamnya

disebutkan , s!;8,'jil Ut ,)i,ir J*: u- :'i ,)ui (Lalu dia berkata kepada

beliau, "Wahai Rasulullah, sunggung englau sering sekali memohon

perlindungan.'). Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa saat itu saya

belum menerrukan nama orang yang mengatakan. Lalu saya dapatkan

dalm pnafsiran yang tidak diketatrui tentang memohon perlindungan

pada riwayat An-Nasa'i, dia menukilnya dari jalur Salamah bin Sa'id
bfu Athiyfh, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, lalu dia menyebutkan

hditsmya secara ringkas, - ,l' J:t':6- ,'*ti ,r!t;lt5 i/t'Ui:tA- oS
'ait>*Li i'JT, L;. i3i tttt * g;'rt1 :j,6 .ijil'u i'f 6'Ft (Betiau

manohon perlindungan dari utang dan dosa. Aht pn berkata,
"Yahd Raslullah, baapa sringnya engkau memohon perlindungan
dui *ang." Beliant fursabda, "sesungguhnya orang yang memiliki
utaag dia aka* berkata lalu berdusta, dan berjanji lalu ingkar.')
Maka diketahui bahwa yang mengatakannya kepada beliau adalatr

Ais5ralL yang meriwayatkan hadits ini.

,4h #,'01t (Dan dari fnah kabur),yaitu pertanyaan dua

malaikat.

jJt -*4'O:l (Oan darifitnah neraka), yaitu pertanyaan para

pe,rjaga neraka sebagai celaan. hilah yang diisyaratkan firman Allah
dala,m snrah Al Mulk ayat 8, "i-ij'$1.t- $ Wf ';iittj Wel,i?
(ktiap kali dilemparkan ke dalamnya sehtmpulan [orang-orang
kefrr], penjaga-penjaga fneraka it"] bertanya kepada mereka,
"Alrakflh belum pernah datang lcepada ksmu [di dunial seorang

pmbei peringatan?). Penjelasannya akan dipaparkan pada bab

'Me,rnohon Perlindungan dari Dikembalikan kepada Usia yang Paling
Hina" setelah tigabab.



,-aAl.:4-t *iVii ,&r g? u, (Dan dwi kebwukon

fitnah kelrayaan, dan alu berlindung kepada-Mu dari frnah
kemiskinan). Penjelasan tentang ini juga telah dipapa*m pada bab
"Doa Sebelum Salam". Al Karmani mengatakan, "Saat men@utkm
fitnah kekayaan, beliau menyebutkan kata syarr ftehrukm), ini
menunjukkan bahwa mudharatrya lebih besar daripada lainnya- Atau
beliau memperingatkan para sahabatn)ra agr tidak teperdaya sehingga

lalai dengan kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkamrya. Atau
sebagai isyarat bahwa bentuk kekayaan itu tidak mengmdrmg
kebaikan. Berbeda halnya dengan kemiskinan, krena terkadamg

menjadi kebaikan."

Semua pernyataan ini tanpa penelusuran ymg seksma kama
menurut hemat saya, batrwa kata syarr (keburukm) pada asaluya

dicantumkan di kedua tempat itu (saat melryebutkm k*apm da
saat menyebutkan kerniskinan), hanya saja sebagim p€riwalet
meringkasnya sebagaimana akan dijelaskan pada bab Anmhon
Perlindungan dari Dikernbalikan kepada Usia ymg Paling Hina" dni
jalur Waki' dan Abu Muawiyah secara terpisah, dari Hiqp, melalui
sanadnyaini dengan redaksi Pt 

-g'*t 
,Cl, 

-g-]p 
@eburukan fitnah

kelrayaan dan keburulmn fitnah kemiskinan).

Setelah beberapa bab akan dikemukakam dari riwayat SaIIam

bin Abi Muthi' dari Hisyam tanpa menyebutkan kata syarr pada kedua

tempat itu. Disebutkannya kata ghinaa fteka1,am) dn faqr
(kemiskinan) dengan kata syarr (keburukan), karena pada masing-

masing ada kebaikan. Adapun disebuftannya prmohonm
perlindungan darinya dengan kata syarr akan mengeluatm kebaikm
yang dikandungnya, baik sedikit matrpun banyak. Al Ghazali

mengatakan, "Fitnah kekayaan adalah ambisi wrtuk mengurnpulkm

harta hingga mengupayakannya dengan cara yang tidak halal dun

menghalangi dari kewajiban menginfal&annya dm hak-haknya

Sedangkan fitnah kemiskinan adalah ke,rniskinan yang tidak disfftai
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kebaikan dan ketakwaan sehingga karenanya si penyandangnya tidak

layak disebut beragama dan berperikemanusiaan, dan karena

kemiskinannya tidak lagi mengindahkan yang haram." Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah miskin jiwa. Namun, pendapat

ini tidak menunju}&an keutamaan miskin dibanding kaya dan

sebaliknya.

J*:t-St #t g',y q.'t*ti (Dan aku berlindung kepada-Mu

darifitnah Masih Dajjal). Dalam riwayat Waki' disebutkan, 97'it
J4iJr $t (dan dari keburukan finah Masih Dajjat). Telatr

dikemukakan jugapadabab "Doa sebelum Salam".

.. ):Ab#' :! ,€6-tbt ,* ,ry1'{hi g" Ailah, bersihkantah

kesalahan darilu dengan air es dan embun..) Penjelasannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang hadits Abu Hurairatr di bagran-

bagran awal sifat stralat. Hikmah beralih dari air yang mengalir kepada

es, walaupun )ang mengalir biasanya lebih dapat menghilangkan

kotoran, mengisyaratkan batrwa es dan embun adalah dua jenis air
yang menyucikan, karena belum tersentuh oleh tangan dan belum

digunakan. Maka penyebutannya di sini cukup menegaskan itu.
Demikian yang diisyaratkan oleh Al Khaththabi. Sementara Al
Karmani mengatakan, "Ada penakwilan lainnya, yaifu menganggap

kesalahan-kesalahan itu sebagai api karena memang bisa memasukkan

ke dalam nerak4 maka diibaratkan dengan memadamkannya dengan

mencuci sehingga berarti juga memadamkarunya. Di sini beliau

menggunakan kata-kata benda yang mendinginkan yang lebih dingin
daripada air, yaitu es, kemudian yang lebih dingin lagr yaitu embun,

karena embun juga bisa membeku lalu mengeras, berbeda dengan es

karena ia justru me,ncair.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Az-Zvhi dari Unratr
sebagaimana telah saya isyaratkan tadi, dan dia membatasinya pada

shalat, 9:t1a)t e *U-ts€ lBettau berdoa dalam shalat). Di sana juga
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saya sebutkan alasan dimasukkannya dalam doa sebelum salam.

Dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhd yang dinukil Imam Bukhari
tidak menyebutkan kalimat ;;ir1 ,Sir goto dan utang), kalimat ini

terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lainnya da.ri Az-Znhi.
Pada riwayat keduanya tidak terdapat redaksi,. .GJ-@ g Vt ei
(Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahan dariku...), ini satu-

satunya hadits dimana Hisyam bin Urwan dan Az-Zuhri masing-

masing menyebutkan dari Urwatr yang tidak disebutkan oleh yang

lainnya.

40. Memohon Perlindungan dari Sifat Pengecut dan Malas

.\6 j*'Js
Katahtsaalaa dankasaalaa memiliki arti yang sama.

iy"ai,:Ji- *t;vbt *U,,:v :Jv #y i ;r *
*r ,F,t F; ,;-Kt, /tt ,p:-;rr: &tU +i'r;i

.Jc!;r *', ,;-'tt

6369- Dari Anas bin Malik, dia berkata, '}{abi SAW '
mengucapkan, 'Allaahumma innii a'uudzu bika minal hammi wal

fuazani, wal 'ajzi wal knsali, wal jubni wal bukhli, wa dhala'id-daini,
wa ghalabatir-rijaali' (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
lrnpada-Mu dari rasa cemas dan kesedihan, kelemahan dan i

kemalasan, s{at pengecut dan kebakhilan, lilitan utang dan

penindasan orang lain)."
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Keterangan lfadits:

(Bab memohon perlindungan dari sifut pengecut dan malas).

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang jihad.

Vti j*: j* (Kusaalaa dan kasaalaa memiliki arti yang

sama). Saya (Ibnu Hajar) katakan, kedua kata tersebut merupakan dua

bentuk qira'ah. Jumhur membacanya kusaalaa, sementara Al A'raj
membacanya lmsaalaa, yaitu dialek Bani Tamim. Ibnu As-Sumaifa'
juga membacanya kaslaa. Al Kasal artinya malas dan tidak bergairah,

yaitu kebalikan dari semangat.

o;-.)U'$t'n *\Vt ,Jn+i ,it"'01'j#-'ei'&i @k"

sering mendengar beliau mengucapkan,'Ya Allah, sesungguhnya alat

berlindung kapada-Mu dari rasa cemas dan kesedihan...). Keenam

hal tersebut telah dijelaskan. Kesimpulannya, duka itu karena adanya

hal-hal yang tidak disukai yang menghantui pikiran. sedangkan

kesedihan itu dikarenakan sesuatu yang tidak disukai pada masa lalu.

Lemah adalah lawan dari mampu, sedangkan malas adalah lawan dari

semangat, dan bakhil (kikk) adalatr lawan dari dermawan, dan

pengecut adalah lawan dari berani.

{-$ *) (Lilitan utang). Penjelasannya juga telah dipaparkan

tigabab sebelum ini.

)r-+|t i;Li (Dan penindasan orang lain). Ini bentuk

penyandaran kepada pelaku, yaifu memohon perlindungan dari
penindasan orang lain, kare,na hal itu akan menimbulkan kelemahan
jiwa dan penghidupan.

41. Memohon Perlindurgan dari Sifat Kikir

.g.;;rt: p ir'-y,+,, Ht)fiir
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Kata al bukhl dan al bakhal (lokir) memiliki arti yang sama,

seperti kataal fuuzn danal foazan (sedih).

';i:- ots :{s?nt'ora-r,rq €j i # ,f ,# ; # *
i'rLi ;|"#i{{| *\t * dt ,f '*t::, ,*.tt \tu,
,s;ri ;'r:rl Lf 'a-t ifrr,o;ir u a. i'iirr,"1*-ir 'u d;

. ;st,-t* a',:,L. ii7r.6fur g u'd. i';ij, -#t
6370. Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqqash

RA, 'Dia memerintahkan limaperkara dan menyatakan batrwa itu dari

Nabi SAW, (yaitu), 'Allaalnmma innii a'uudzu bika minal bukhli, wa

a'uudzu bika minal jubni, wa a'uu&u bika an uradda ilaa ardzalil
'umurl wa a'uudzu bika min finatiddunyaa, wa a'uudan bika min
'adzaabil qabr' (Ya Alldt, aht berlindung kepada-Mu

dari sifat kikir, aht berlindwtg kryda-Mu dai sifot pengeant, aku

berlindung kcpada dari dikembalilan kepada usia yang paling hina

(pilatn), aht berlindug kqada-Mu dari fitnah dunia, dan alcu

b erlindung kep ada-Mu dari siks a fubur)."

Keteransan lladits:

,-ifir )ttt jl1iSli'ttt'*i;ii g*" berlindung kepada-Mu dari

dikembalikan kepada usia yang paling hina [pikunfi. D.alan riwayat

As-Sarakhsi disebutkan dengan tambahan kata'6;,yaitu t( b'\\:t:ft
"s1l yarrgakan dijelaskan pada bab berikutnya.

q,L-lr *|H *i?ft (Dan aht berlindung kepada-Mu dari

fitnah dunia). Demikian yang dicantumkan dalam riwayat mayoritas.

Imam Ahmad menukilnya dari Rauh dari Syu'bah dengan tambahan

sebagaimana pada riwayat Adam dari Syu'bah, JtiLJtl e r4"
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(malcsudnyafitnah Dajjal). Al Kar:nani mengatakan bahwa penafsiran
ini dari perkataan Syu'batr. Namun, sebenarnya tidak seperti itu,
karena Yahya bin Abi Katsir telah menjelaskan dari Syu,bah, bahwa
itu dari perkataan Abdul Malik bin Umair yang meriwayatkan berita
ini, yaitu yang dinukil Al Ismaili dari jalumya dengan redaksi, jLt
i6i.l' i;Jt,gl_-lr ;4;4-',*1,p i ,r t ib'CU ,i;h lsyr'tot
mengatakan, "Lalu aku tanyakan kepada Abdul Malik tentang fitnah
dunia, dia pun menjawab, 'Dajjal."). Disebutkan dalam riwayat
Zaidah bin Qudamah dari Abdul Malik bin Umair dengan redaksi,

Jt"nt 4'H +iVfi (dan alat berlindung kepada-Mu dari fitnah
Dajjal). Al Ismaili juga menukil dari Al Hasan bin Suffan, dari
Utsman bin Abi Syaibah, dari Hasan bin Ati Al Ju'fi. hnam Bukhari
juga menukilnya pada bab setelahnya, dari Ishaq dari Husain bin Ali
dengan redaksi, $fur i{ 6q @artfinah dunia).Kemungkinan sebagian

periwayatnya menyebutkannya dengan makna yang ditafsirkan oleh
Abdul Malik bin Umair. Penafsiran "dunia" dengan "Dajjal"
mengisyaratkan bahwa fitnah Dajjal merupakan fitrah terbesar yang
ada di dunia. hi memang telah dinyatakan dalam hadits Abu
Umamah, dia berkata ,'A"Ut *O ht & l' J?i qb (Rasulultah SAW

menyampaikan khutbah kepada kami) lalu disebutkan haditsnya, yang

di dalamnya , ,)t3st 9 u'pti i;t if'! ii'r '\" i:l ,fl\i e4'* I Xl

(Sesungguhnya di dunia ini semenjak Allah menciptakan keturunan
Adam tidak pernah ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah
Dajjat). Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

42. Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua

.tLd- ,ti;trf

Araazdilunaa artinya Orang-orang yang hina di antara kami.
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6371. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
memohon perlindungan (kepada Allah) dengan mengucapkan,
'Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali, wa a'uudzu bika minal
jubni, wa a'uudzu bika minal harami, wa a'uudzu bika minal bukhli,
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas,
alru berlindung kepada-Mu dari sifat pengecat, aku berlindung
lcepada-Mu dari kepilatnan di masa tua, dan aht berlindung kepada-
Mu dari sifut kikir);'

Keterangan Hadi6:

Kata suqqaath adalah bentuk jarnak dari kata saaqith artinya
yang hina dalam kedudukan dan nasab. Hal ini telah dikemukakan
pada bagian awal tafsir surah Huud. Pada bab ini Imam Bukhari
menyebutkan hadits Anas, di dalam haditsnya tidak disebutkan judul
ini. Namun, Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud
dengan t-L3ilji,ii aafum hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang

sebelumnya adalah irflt V*rgterdapat dalam hadits Anas ini.

43. Doa agar Wabah dan Penyakit Dihilangkan
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6372. Dari Aisyah RA, dia berkat4 'T.{abi SAW berdoa, 'ya
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Allah jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana telah
Engkau menjadilcan kami cinta kepada Makkah atau lebih dari itu,
dan pindahkanlah demamnya ke Juhfah. Ya Allah, bertahilah pada
mudd dan sha'l(ami."'

gr':)t-# e *i *ah, ,k :t J;, ,t:,b,Jv lL r
J €. & .it J?, t;-:',,rn ,?:rJt ,b +'-#l 6fi u
'oi*trf ,il-6 dqt'oV;i} !6 ,!6r,f;r, u 6;
)r-ibi i:t:t,,:B'r-frr :iu \r4 'i-ii .v :Su tyy'$,,
',# 

,S i$lt ,o,6t o:;ts- ia ,3;x ;ti u';;;rrrf'dr,
,'J .;t'!;t G G $ri 6 ;L ;->l! i' qU'€# -^rr

i...-, y, 6 * W ;-rtj i'ci\ :)ti ? srrll a. :*ir
'fu:r i,if * * &',-rk |:t;,:i;;j-rs L r; ci;';r v1 .ir

6373. Dari Sa'ad (bin Abi Waqqash), dia menuturkan,
"Rasulullah SAW menjengulku saat haji Wada'karena sakit yang aku
derita hingga mendekati kematian. Ialu aku berkata, .Wahai

Rasulullatr, aku menderita penyakit sebagaimana yang engkau lihat,
sementara aku mempunyai harta dan tidak ada yang akan mewarisiku
kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku bersedekatr
dengan dua pertiga hartaku?' Beliau manjawab, 'Tidak.'Aku berkata
lagi, 'Setengalrnya?' Beliau bersabd4 'sepertiga adalah banyak.
sesungguhnya bila engknu meninggalkan para ahli warismu dalam

:ryrni *'i',:; t r,€:b,sfrrt ,fi "#ti . o;;T +
*j r)rht *U,'i Gt:i; jG .-^:p j;.'rL ;gr a<

|^7i; of >
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-'-
keadaan kaya (berkecukupan), maka itu lebih baik daripada

engkau meninggalkan m*eka dalam keadaan miskin sehingga

meminta-minta kepada oraflg lain. Sesungguhnya tidaklah engkau

menaJkahkan sesuatu dengan mengharap ridha Allah, kecuali engkau

mendapat pahala(nya), hingga suapan yang engkau angkat ke mulut
istrimu.' Aku berkata lagi, "Apakah aku berumur panjang setelah

sahabat-sahabatku?' Beliau bersabda,' S esungguhnya tidaklah engknu

berumur panjang lalu engkau melalcukan amal yang dengannya

englcau mengharapkan keridhaan Allah, kecuali itu akan menambah

derajatmu. Bisa jadi engkau berumur panjang hingga orang-orang

mengambil manfaat dan yang lainnya mendapatkan madharat
lrnrenamu. Ya Allah, semlruraakanlah hijrah para shabatla4 dan

janganlah Englau kembalikan mereka ke belaknng." Namun, yang

miskin Sa'ad bin Khaulah-" Sa'ad mengatakan, 'Nabi SAW telah

menyayangkannya karena dia meninggal di Mekatr."

Keteranean Hadits:

(Bab doa agar wabah dan penyakit dihilangkan). Maksudnya,

agar penyakil dlffilangkan dari orang yang menderitanya, baik secara

umum maupun seqlra khusus. Penjelasan tentang wabah telah

dipaparkan pada bab riwayat-riwayat tentang tha'un dalam

pembahasan tentang pengobatan, bahwa itu lebih umum daripada

tha'un, dan hakikatnya adalah penyakit umum yang disebabkan oleh

buruknya udara, kadang disebut juga tha'un dalam arti kiasan. Di sana

telah saya jelaskan pula sanggahan terhadap orang yang menyatakan

bahwa tha'un dan wabah adalah sama, karena ada riwayat yang valid
menyebutkan bahwa tha'un tidak memasuki Madinah sedangkan

wabah memasuki Madinah" sebagaimanayang disebutkan dalam kisah

orang-orang Urainatr, dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits

Abu Al Aswad, bahwa ketika dia sedang di tempat Umar tiba-tiba di

Madinah terjadi kematian yang mengerikan, dan sebagainya.
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Dalam bab ini, Imam Bulfiari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Aisyah, ei-;JrAt*'=ihi (Ya Allah

jadikanlah kami cinta kepada Madinah),di dalarnnya disebutkan, 
",yrt

z-;;,iir jtAW (dan pindahknnlah demamnya ke Juhfah). Ini terkait

dengan bagtan pertama redaksi judul bab ini, yaitu wabah, karena

wabah adalah penyakit yang umum. Dengan ini Imam Bukhari

mengisyaratkan kepada sebagian jalur periwayatawtya, yang di bagian

awalnya Aisyah mengatakan , ilr ;a\i'YJi'ei di-Nr ri';t lfami datang

ke Madinah yang saat itu merupakan tanah Allah yang paling
berwabah). Redaksi ini telah dikemukakan di bagran akhir
pembahasan tentang haj i.

Keduarhadits Sa'ad bin Abi Waqqash, ^jl?nt 4l 
tolr 

rlSo
,s:;J' u lsjt-* G'&i (^"t"lullah SAW menjengulclru saat haji

Wada' karena sakit).Ini terkaiat dengan bagian kedua redaksi judul
bab ini, yaitu penyakit. Hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan

tentang wasiat.

Di bagian akhir hadits ini disebutk*, h' e'4,'i ;i :t;a S'6

'l;"t a-)lb (Nabi SAW telah menyayangkannya...).hri menyangkal

pendapat yang menyatakan bahwa dalam hadits ini terdapat perkataan

periwayat yang disisipkan, dan redaksi, ..'r--i J:;-
(menyayangkannya...) adalah dari perkataan Az-Ztthi, karena

berpatokan pada sebagian jalur periwayatannya yang menyebutkan j6

U;:lt (Az-Zuhn mengataknn...). Sebenarnya itu kembali kepada

perbedaan para periwayat dalam meriwayatkannya dari Az-Zthi,
apakah bagran ini sampai kepada Sa'ad, atau dikatakan Az-Zuhi
sendiri. Yang benar sampai kepada Sa'ad, dan dikuatkan juga oleh

perkataan Nabi SAW pada bab *t, 'i:t:; \i ,Wb €|b\ ,Ft'#i
'ryrei oJb (Ya Allah, sempurnalanlah hijrah para shabatlat, dan
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janganlah Engknu kembalikan mereka ke belakang), karena doa
beliau ini mengisyaratkan mendoakan kesembuhan unfuk sa'ad agar
bisa kembali ke negeri hijarahnya, yaitu Madinah, dan tidak terus
menetap di negeri yang telah ditinggalkannya (Makkah) karena
tertahan oleh penyakit. hilah yang diisyaratkan oleh perkataan beliau,
i*';.e',;.gt jS Qetapf yang miskin Sa,ad bin Khaulah).Diawal-

awal pembahasan tentang wasiat telah saya paparkan mengenai sa'ad
bin Khaulah.

Ibnu Al Muzayyin Al Maliki menukil bahwa ungkapan .yang

miskin' terhadap Sa'ad bin Khaulah adalah karena dia tetap tinggal di
Makkah dan tidak berhijrah. Hal ini ditanggapi bahwa dia ikut perang
Badar, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kapan dia kembali
ke Makkah dan sakit hingga meninggal. Ada yang mengatakan, bahwa
dia tinggal di Makkah setelatr perang Badar, dan ada juga yang
mengatakan dia meninggal pada saat haji Wada,.

Ad-Dawudi menganggap apa yang dikemukakan Ibnu At-Tin
adalah janggal. Dia mengatakan, "Kaum Muhajirin tidak lagi tinggal
di Makftah kecuali tiga hari." Ini menunjukkan bahwa Sa,ad bin
Khalulah meninggal sebelum musim haji itu. Ada juga yang
mengatakan bahwa dia meninggal pada saat penaklukan Makkah
setelah lama tinggal di Makkah tanpa udzur, karena jika ada udzur,
tentu dia tidak berdosa. Ketika Nabi sAw diberitahu bahwa
Shafiyyah mengalami haid, beliau bersabda, 'rf ?6( (Apakah dia

menahan hita), ini menunjukkan bahwa seorang Muhajir bila
mempunyai udzur, maka boleh tinggal lebih dari tiga hari yang
disyariatkan bagi kaum Muhajirin.

Dia juga mengatakan, "Kemungkinan juga perkataan ini
diucapkan oleh Nabi sAw sebelum haji wada', kemudian beliau haji,
lalu periwayat menggabungkannya pada hadits ini sebagai
penyempurna."

Pendapatnya ini disanggah dari beberapa segi, di antaranya:
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1.

2.

Berdalil dengan kasus Shafiyyah, padahal tidak dapat dijadikan

hujjah untuk masalah ini, karena kemungkinan dia tinggal di
Makkah tidak lebih dari tiga hari yang disyari'atkan, bahkan

tertahannya itu bisa saja hanya sehari afar fidak sampai sehari.

Memastikan bahwa Sa'ad bin Khaulah tinggal lama di Makkah

dan dia tinggal di sana tanpa udzur sehingga berdosa kare,na

itu, dan lain sebagianyq yang menunjulkan bahwa ini tidak
benar.

44. Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tuq Fitnah
Dunia dan Fitnah Neraka

otr -a5"rbiT ,iG *j f ,fr * *ut * f i:uI: *
4#it'u +\'rLl ;{#i,',ryri A *, ;e \, * Ut
4!;i3,,Ai )t;f ;ii,f ol u'+ifrr,pr ,y ct if,,

.?t7t*r]fu,.1-,y
6374. Dai Za'idah, dari Abdul lldalik, dari Mush'ab, dari

bapaknya, dia berkat4 'Mohonlah perlindungan dengan kalimat-

kalimat yang Nabi SAW memohon perlindungan dengannya" (yaitu)

'Allaahumma inni a'uudzu bikn minal jubn, wa a'uudzu bikt minal
bukhli, a'uudzu bika min an uradda ilaa ardzalil 'umui, wa a'uudzu

bika min fitnatiddunyaa wa 'adzaabil qabi' (Ya Allah, sesungguhnya

aht berlindung kepada-Mu dari sifut pengecut, ahr berlindung

lrepada-Mu dari s{at kikir, alcu berlindung kepada-Mu dai
dikembalkan kepada usia yang paling hina [pihrn], dan aht
berlindung kepada-Mu darifinah dunia dan siksa labur)-"
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6375. Dari Aislah, sesungguhnya Nabi SAW mengucapkan,
"Allaahumma innii a'uudzu bika minal lmsali wal harami, wal
maghrami wal ma'tsami. Allaahumma innii a'uudzu bika min
'adzaabinnaar wa fitnatinnaar, wa fitnatil qabri wa 'adzaabil qabri,
wa syarri fitnail ghinaa wa syarri fitnatil faqri wa min syarri fitnatil
masiifuiddaji aal. Allaahummaaghsil Htathaayaaya bi maa' its ts alj i wal
baradi, wa naqqi qalbii minal khathaaya lcamaa yunaqqatstsaubul
abdyadhu minaddanas, wa baa'id bainii wa baina khathaayaaya
lramaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi" (ya Allah,
sesungguhnya aleu berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan
(lrepihtnan) masa tta, dan dari utang dan dosa. Ya Atlah
sesungguhnya alu berlindung kepada-Mu dari sil<sa neraka danfitnah
nerala, dari fitnah larbur dan adzab kubur, dari keburuknn fitnah
kelrayaan dan keburukanfinah kemiskinan, dan dari keburukanfitnah
Masih Dajjal- Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanlat dengan

air es dan embun, bersihkanlah hatilru dari kesalahan-kesalahan

sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda, dan
jauhkanlah antara alu dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana
Engkau menjauhknn antara timur dan barat)."

Keterangan:

(Bab memohon perlindungan dari kepikunan di masa tua,
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fitnah dunia dan fitnah neraka). Dalarn riwayat Al Kasymihani

disebutkan "dan adzab neraka" sebagai ganti "dan fitnah neraka".

Kedua hadits ini telah dijelaskan.

45. Memohon Perlindungan dari Fitnah Kekayaan

,4:,x.G f+"'r;f jygt ,i:#-,:trp: *ht ;- n;r',ti

,r '* itj;i; , ,a, * ,t '$ i??t ,-{tt ..,tiG 'u: ,6r g;
!i?, ,-;lr * s2 |tL i'i?, ,;$r -fi',y u i;i:, ,pit otL

.Jtfur git'*'n+
6376. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW memohon

perlindungarr, "Allaahumma innii a'uudzu bika min fitnatinnaar wa

min 'adzaabinnaar, wa a'uudzu bika min finatil qabri, wa a'uudzu

bikn min 'adzaabil qabri, wa a'uudzu bika min fitnatil ghinaa, wa

a'uudzu bika min fitnatil faqi, wa a'uudzu bika min fitnatil masifuid

dajjaal" (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari

fitnah nerakn dan siksa neraka, alat berlindung kepada-Mu darifitnah
kubur dan siksa lafiu4 alcu berlindung kepada-Mu dari fitnah
kekayaan, aku berlindung kepada-Mu darifitnah kemiskinan, dan alcu

b erlindung kep ada-Mu dari fitnah Masih Dajj aI)."

Keterangan:

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang

telah disebutkan secara ringkas dari riwayat Waki', dari Hisyam bin
Urwah sebagaimana yang telah dijelaskan.
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46. Memohon Perlindungan dari tr'itnah Kemiskinan

,j'rt *:) ^2.'-rtf :UU (i iut 'rf t "^-x.A *

,r?t ,.t'tLi /t $i3 ,rtlt 7tb3 )61 *,b +!';i ];i:i
{;t'f,t?'u a,!"r;i j\'"frri *t#?) At-g?:)
\S t1-thAt',y +"O', ,:1t, *t :A, 1',*t i*ui .;gi,'

6377 . Dari Aisyah RA, dia berkata, 'T.{abi SAW mengucapkan,

'Allaahumma innii a'uudzu bika min fitnatinnaari wa 'adzaabinnaari,

wa fitnatil qabri wa 'adzaabil qabri, wa syari fitnail ghinaa wa

syarri fitnatil -faqri. Allaahumma innii a'uudzu bika wa min syarri

fitnatil masiifuiddajjal. Allaahummaaghsil qalbii bimaa'its tsalji wal
barad, wa naqqi qalbii minal khathaaya kamaa naqqaitatstsaubal

abdyadha minaddanas. Wa baa'id bainii wa baina khathaayaaya

kamaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allaahumma innii
a'uudzu bika minal kasali wal ma'tsami wal maghrami' (Ya Allah
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu darifitnah neraka dan sil<sa

nerakn, dari fitnah kubur dan sil<sa lafiur, dan dari keburukan fitnah
kekayaan dan keburukan fitnah kemiskinan. Ya Allah, sesungguhnya

aku berlindung kepada-Mu dari keburukan fitnah Masih Dajjal. Ya

Allah, bersihkanlah hatiku dengan air es dan embun, dan

bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau

membersihkan pakaian putih dari noda, dan jauhkanlah antara alat

dan kes al ahan- kes a I ah anku s eb a gaiman a Engknu menj auhkan antara

timur dan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu

dari sifat malas, dosa dan utang)."
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Keterangan:

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari
jalur Abu Muawiyah dari Hisyam secara lengkap. Penjelasannya telah
dikemukakan.

47. Memohon Banyak Harta dan Anak Disertai Keberkahan

+ *ty';';ii;; \i:)
6378. Dari Anas, dari Ummu Sulaim, bahwa dia berkata,

"Wahai Rasulullah, Anas pelayanmu, berdoalah kepada Allah
untuknya." Beliau mengucapkan, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan
anal<nya, dan berkahilah pada apa yang Engkau anugerahkan
kepadanya." Dari Hisyam btn Zatd, "Aku mendengar Anas bin
Malik", seperti itu.

Keterangan Hadits:

Bab dan judul ini tidak tercantum dalam riwayat As-Sarakhsi,
dan yang benar adalah mencanfumkannya.

Di bagian akhir hadits bab ini disebutkan, .t--i,y. tb A:
+ *U.t'i.',il 'ri* (Dari Hisyam bin Zaid, "Alan mendengar Anas

bin Malik" Seperti itu). Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang
dikatakan Ghundar dari Syu'bah. Dia menjadikan hadits ini dari
Musnad Ummu Sulaim. Demikian juga yang dinukil At-Tirmidzi dari
Muhammad bin Basysyar, gunrnya Imam Bukfiari dalam hadits ini,
dari Muhammad bin Ja'far (Ghundar), lalu disebutkan seperti itu,
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hanya saja di bagran alfiir tidak meiryrebutkan riwayat Hisyam bin
Zaid, dra hanya mengatakan, uHasan shahih." Al Ismaili menukil dari

riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Sytr'bah, dia mengatakan, ?i',*
P (dai Ummu Sulaim) se[ageimana yang dikatakan Ghundar.

Begitu juga yang dinukil Imam Abmad dari Hajjaj bin Muhammad,
dan dari Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Syu'batr. Dia juga
menukilnya pada bab "Orang yang Menyarankan Saudaranya untuk
Berdoa" dari riwayat Sa'id bin Ar-Rabi', dari Syu'bah, dari Qatadah,
dia berkata, d* if Ui6 ,iri 6',*; (Aht mendengar Anas berkata,

"Ummu Sulaim berkata'). Secara zhahir hadits ini dari musnad Anas,
pada bab berikutrya juga de,mikian, dan begitu juga pada'bab "Doa
Nabi SAW untuk Pelayannya agar Dipanjangkan Umurnya'' dari jalur
Harami bin Umaratr, dari Syr'bab, dari Qatadah, dari Anas, dia
berkata, \rif i:.ftl (Ibutu berkata).Demikian juga yang dinukil Imam

Muslim dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dan yang dinukil Al
Ismaili dari riwayat AnrbinMuzuq dari Syu'bah.

Perbedaan ini tidak me,lrjadi masalah, karena Anas memang

menyaksikannya, dengan bukti hadits yang dinukil Imam Muslim dari

riwayat Ishaq bin Abi Thalhah dari Anas, dia berkata if -if g."e;E
.ii iirr LSti ,:,!i:&J"',rfi ,?tr.ii,Uiri5 pt {t h' .p iiot J_t : jl;-

":n, 
Ju, "j;r'n+i ,iA (Ibuht, (Jmmu Sulaim datang membawalat

kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Ini anaklru, Anas, dia
melayanimu. Maka berdoalah kepada Allah untulotya." Beliau pun
mengucapkan, "Ya Allah, perbanyaHah harta dan analorya.').
Adapun riwayat Hisyam bn Z.ad yang digabungkan kepada hadits

bab ini sama dengan Qatadah. Al Ismaili menukilnya dari riwayat
Hajjaj bin Muhammad, dari Syu'bdu dari Qatadah dan Hisyam bin
Zaid, semuanya dari Anas. Demikian juga Imam Muslim menukilnya

dari riwayat Abu Daud dari Syu'bah.
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Catatan:

Di sini A1 Kannani me,nyebutkan,iLSili * ?q *i (Dari

Hisyam bin Urwah, dia berkata).Yangbenm adalah yang pertarna.

Lj &r 7ii ,tt-i2e'fi ,i, J?) 6- d,6 qfr (sesungguhnya dia

mengatakan, "Wahai Rasulullah! Anas pelayanmu, berdoalah kepada
Allah untuknya.'). Permulaen hadits ini telah dikemukakan dari
riwayat Humaid dari Anas, yaitu pada bab "Orang yang Mengunjungi
suatu Kaum namun tidak Berbuka di Tempat Mereka" dalam
pembahasan tentang puasa Di sana saya telah memaparkan
penjelasannya sehingga tidak perlu diulang di sini. Saya juga telah

menyinggungnya sekilas pada bab 'Doa Nabi SAW untuk Pelayannya

agar Dipanj angkan Umunrya''.

Memohon Banyak Atrak Disertai Keberkahan

.Lj hr L\i ;a+c "r.f ,f:L ?i -,;rtl

.:^+ir qd "!rG.s

:Jv'op ?nt *a, ,:t *
,t:nai'ic'fi .;at,iC

6379. Dari Anas bin Malik Rd dia berkat4 "[lmmu Sulaim
berkata (kepada Rasulullatr SAW), 'Anas pelayanmu, berdoalah
kepada Allah untuknya-' Beliau mengucapkan, 'Ya Allah,
perbanyaklah harta dan analotya, dan berlmhilah pada apa yang
Engkau anugerahktn kepadanya' ."

Keterangan:

Penjelasannya telah dikernukakan pada bab sebelumnya.

Sanad dan matan haditsnya juga telah dike,mukakan pada bab "firman
Allah, "Dan mendoalah untuk mereka" dan orang yang menyarankan
saudaranya untuk berdoa''.
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48. Doa Ketike Istikharah

,:ori?.':):&l Ale; ,i:rr- ; ;;.;tt ? U ;W; €,i1
,lrqi y: 

".1* 

?Sg ,rgAt',!);rt'u'aiL:$ ix)&r'!)#ii
;\i r-i; Lf 'F'.s o\'#i .7';rt'paui:r,;llf.ti'rui
'o;i,fG o,-e:j6'ti- eil*q'ev') 4, e J.;
d-:'d';.'; ;<tir.ii Lf '#'.3 tt{s )J.llliti -.g;:ri
, ;, ,: , ., , 7. . n(

;-b bfu -#1, q;f ,ya *2:Ju'rl- eii *q'dai
e ), ,.' n' , . ot 

"'.'-t 
c. .o. l. r, r;t-,, tr c

t* ) p: #'.,'i,ok 1';:t ; t:it : /&'oil rctj
)zz .t

.q:.*,,t->

6382. Dari Jabir RA, dia berkata, 'Nabi SAW mengajarkan

istikharah kepada kami dalam segala urusan sebagaimana belaiu

mengajarkan suratr Al Qur'an kepada kami. @eliau bersabda),

'Apabila seseorang di antara kalian hendak mengerjakan suatu

urusan, maka hendaklah dia shalat dua rakaat selain shalat fardhu,
kemudian berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya alat meminta pilihan yang

tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan aku mohon kekuatan dari-Mu

dengan kelamsaan-Mu. Alru memohon kepada-Mu dari anugerah-Mu

yang agung, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedang aku

tidak kuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui dan

Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau

mengetahui bahwa perkara ini adalah baik bagiku dalam agamaku

dan kehidupanlu serta akibatnya terhadap diriku -atau beliau
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menyebutkan: di dunia atau akhirat- maka mudahkanlah untukht.
Alran tetapi jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buttk bagiht
dalam agamaht, dan kehidupanht serta akibatnya terhadap dirilat, -
atau beliau menyebutkan: di dunia atau akhirat- malca palingkanlah
perlcara itu darilar, dan palingkanlah aht dainya, dan mudahkanlah
kebaikan untuklru di mana saja kebaikan itu berada, kemudian
idhalmnlah alru dengannya ", kemudian menyebutkan haj atnya."'

Keterangan Hadits:

(Bab doa kettka istikharah). Maksudnya, mohon ditunjukkan
salah satu yang terbaik di antara dua perkara.

At-Tirmidzi mengatakan setelah mengemukakan hadits ini,
"Hasan shahih ghaib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits
Ibnu Abi Al Mawwal. Dia orang Madinatr, dan lebih dari satu orang
yang meriwayatkan darinya. Mengenai masalah ini ada juga riwayat
dari Ibnu Mas'ud dan Abu Ayyub."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada juga riwayat dari Abu Sa'id,
Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hadits Ibnu Mas,ud
dinukil Ath-Thabarani dan diyatakan shahih oleh Al Hakim. Hadits
Abu Ayyub dinukil Ath-Thabarani dan dinyatakan shahih oleh Ibnu
Hibban dan Al Hakim. Hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah dinukil
Ibnu Hibban dalam kitab Shafuifu-nya. Hadits Ibnu Umar dan Ibnu
Abbas adalah sama, yang dinukil Ath-Thabarani dari jalur Ibrahim bin
Abi Ablah, dari Atha' dari keduanya. pada semua hadits ini tidak
menyebutkan shalat kecuali pada hadits Jabir, hanya saja redaksi
riwayat Abu Ayyub adalah, 'J; gk'i ,*lt itt6 "t\tj'epar 

fi
lli il,r (sembunyikan lamaran dan berwuduhulah, lalu baguskanrah

wudhu[muJ, kemudian lal<sanakanlah shalat yang telah Allah
wajibkan kepada kamu). Disebutkannya dua rakaat adalah khusus

dalam hadits Jabir. Penyebutan istikharah dicantumkan dalam hadits
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Sa'ad secara marfu',ht iiltA)t ?tI i\t'l6,-',y (di antara lcebahagiaan

anak Adam adalah beristikharah [meminta pilihan yang terbaik]

kepada Allah), dinukil Imam Ahmad dan sanadnya ltasan. Asalnya

terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi namun dengan menyebutkan

"keridhaan dan kemurkaan", bukan "istikharah". Disebutkan dalam

hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq, rli strt q of *i # lo, ,r,; ,o\lti
,!. *t: d.'i "&\i :)'6 laanwa Nabi SAW apabila menghendaki suatu

perkara, beliau mengucapkan, "Ya Allah baikkanlah untukht dan

pilihlranlah yang baik untukku), yang dinukil At-Tirmidzi dengan

sanad yang lemah. Disebutkan dalam hadits Anas secara marfu', ti

)tt;'t,y qg (Tidak akan kecewa orang yang beristikharah), hadits

ini dinukil Ath-Thabarani dalam Al Muiam Ash-Shaghir dengan

s anad yarg sangat lemah.

itqyi at;" pi *?ot e',;, o€ g'raoi sAW mengaiarkan

istilrharah kepada kami). Dalam riwayat Ma'an disebutkan dengan

redaksi, 
";)r:"i'nk- 

@engaiarkan kepada para sahabatnya). Demikian

juga dalam jalur Bisyr bin Umair.

t4k ):;\i o4 (datam

mengatakan, "hi redaksi umum

karena untuk perkara yang wajib dan yang sunnah tidak perlu

istikharah untuk melakukannya, demikian juga yang haram dan yang

makruh tidak perlu istikharah untuk meninggalkannya. Jadi

masalahnya terbatas pada hal-hal yang mubah saja, yaitu bila ada dua

perkara mubatr dan ingin menetapkan mana yang harus dilakukan

terlebih dahulu atau mana yang dipilih." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

istikharah juga mencakup selain itu, yaitu berkenaan dengan perkara

yang wajib dan yang sunnah yang ada pilihannya, dan juga untuk hal-

hal yang berjangka panjang yang bisa menimbulkan perkara besar dari

sebab-sebab yang sepele, karena tidak sedikit hal sepele yang

mengakibatkan damp ak besar.
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gfit'gr gi;r-li (Sebagainona hatryn fbetiau mangajarkanJ

surah Al Qur'an). Disebutkan dalm riwayat eutaibah dari
Abdunatrman yang telatr dikemukakan pada bab shalat mararn, J,
oifr 'rr-it'j-:r l.ifu (sebagaimana betiau mengajarkan surah Al

Qur'an kepada kami). Ada pendryat me,nyebutkan batrwa letak
keserupaannya, adalah perlunya segala unrsim t€,rtadap istikharah
seperti perlunya shalat terhadap Al eur'an. Bisa juga bahwa yang
dimaksud adalah sebagaimana ),ang terdapat dalrm hadits Ibnu
Mas'ud mengenai taslahhud, *,d iil3t '*JL1, *bt ,V !r'J*i r*
,-'k 6t (Rasulullah SAW mengajaiht tasyahhud, sementara telapak

tanganlru di antara kcdua telapak tangan beliatr), yang dinukil Imarn
Bukhari pada pembatrasan tentang minta izin. Dalam riwayat Al
Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud disebuftan, )nt e7 itc:ilr'ctliei

14 $ !, (Aka mengambil tasyahtrud dari mulat Rasuluilah SAW

lrnlimat demi kalimat), yar.g dinukil oleh Ath-Thahawi. Riwayat
serupa disebutkan dalam hadits Salmsl dengan rdaksi, t-i? wl7
(huruf demi hurufl, yang dinukil Ath-Thabarani.

Ibnu Abi Jamrah mengatakan, "Letak keserupaannya adalatr
pada pemeliharaan huruf-huruftya dan urutan kalimat-kalimatnya
dengan menghindari penambahan dan pe,nguftmgan, serta
mempelajarinya dan memelihara pelaksanaannya,' Bisa juga
maksudnya adalah dari segi perhatian terhadapnya, mengharapkan
keberkahannya dan mengagungkannya. Bisa juga keserupaan
keduanya dilihat dari segi bahwa keduanya beliau ketahui melalui
wahyu. Ath-Thaibi mengatakan, "Ini mengisyaratkan agar benar-benar
memelihara doa dan shalat, karena keduanya diserupakan (oleh
sahabat) dengan kewajiban dan Al eur'an."

'€'bf 
na 

q @pabila seseorang di antara lalian hmdak).pada

redaksi ini ada kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, r..iii
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'€l-ti-ltil *s.ri lmengaiarkan kepada knmi dengan mengatakan,

"Apabila seseorang di antara kalian hendak...). Redaksi ini

disebutkan dalam riwayat Qutaibah, 'i tt\,:J:; (Beliau bersabda,

"Apabila hendak). Dalam riwayat Abu Daud dari Qutaibah ada

tambahan, Ui ltrepada lmmi).

Ibnu Abi Jamrah mengatakan, "IJrutan yang terbersit dalam

hati adalatr dimulai dari kehendak, kemudian langkatr, kemudian

pikiraq kemudian niat, kemudian keinginan, kemudian tekad. Tiga

yang pertarna tidak diperhitungkan, beda halnya dengan tiga yang

lainnya. Jadi sabda beliau, 'e rtl. (apabila hendak) mengisyaratkan

untuk istil*rarah pada proses pertama yang terbersit dalam hati,

sehingga dengan keberkahan shalat dan doa tersebut akan tampak

yang baik bagtnya. Beda halnya bila suatu perkara sudah mantap

dalam hatinya, keinginannya sudatr kuat dan tekadnya pun bulat,

sehingga petunjuk yang tergarnbar dik*rawatirkan akan s,Lmar karena

didominasi oleh kecenderungannya."

Ia juga mengatakan, "Mungkin juga yang dimaksud dengan al

hamm adalah tekad yang kuat, karena sesuatu yang hanya terlintas

tidak akan tetap kecuali bila dilakukan. Jika tidak demikian, maka dia

melakukan istikharah setiap kali terlintas sesuatu dalam hatinya,

tentunya ini akan memberatkan dan menyita banyak waktu." Dalam

hadits Ibnu Mas'ud disebutk*, ;.-foii r;tfl;isttitil (Apabila

seseorang dari knlian ingin [melalatkan] suatu perkara, maka

hendaH ah m en guc aplcan).

;W;"9'# (Maka hendaklah dia shalat dua rakaat). Kalimat

ini me,mbatasi hadits Abu Ayyub yang menyebutkan, Aj Xi,r '$ 6 ,P
(lalrsanakanlah shalat yang telah diwajibkan Allah kepadamu). Bisa

juga dipadukan, bahwa yang dimaksud adalah tidak hanya satu rakaat,

karena nashnya menyebutkan dua rakaat, sehingga penyebutan dua

rakaat ini sebagai pemberitahuan tentang jumlah minimalnya.
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Seandainya melaksanakan lebih dari dua rakaat, maka itu
diperbolehkan. Secara zhahir disyaratkan salam pada setiap dua
raka'at sehingga tercapailah sebutan dua rakaat. Dengan begitu, tidak
sah jika shalat empat rakaat -misalnya- dengan satu salam. Namun,
pendapat An-Nawawi menunjukkan bahwa itu sah.

zl-;it f U (selain yang fardhrz). kri mengeluarkannya dari

shalat Subuh -misalnya-. Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud
dengan faridhah adalatr yang fardhu dan yang terkait dengannya,
sehingga tidak termasuk shalat sunnah rawatib, seperti dua rakaat fajar

-misalnya-. An-Nawawi mengatakan dalam Al Adzknr, "Bila berdoa
dengan doa istil*rarah setelah shalat sunah rawatib Zhuhur misalny4
atau shalat nafilatr lainnya, baik rawatib maupun mutlak, dua rakaat
maupun lebih, maka itu sah." Demikian yang dikemukakannya, dan
itu perlu dicennati lebih jauh. Tampaknya yang lebih tepat adalah jika
seseorang meniatkan shalat tersebut (shalat sururah tersebut) dan
shalat istikharatr bersamaan, maka itu sah. Ini berbeda halnya jika
tidak diniatkan demikian. Hal ini juga dibedakan dari shalat Tahiyatul
Masjid, karena maksudnya adalah mengisi tempat dengan doa,
sedangkan yang dimaksud dengan shalat Istikharah adalah
menempatkan doa setelahnya atau di dalamnya. Jika melaksanakan
shalat sebelum adanya perkara yang dimaksud, maka tidak sah, karena
konteks kalimatrya menunjukkan bahwa shalat dan doa itu setelah
adanya perkara dimaksud.

An-Nawawi menyatakan bahwa pada dua rakaat shalat
Istikharah dibacakan surah Al Kaafiruun dan surah Al Ikhlaash. Guru
kami mengatakan dalam syarfu At-Tirmidzr, "Aku tidak menemukan
dalilnya. Kemudian dia mengaitkannya dengan dua rakaat fajar dan
dua rakaat setelah Maghrib." An-Nawawi mengatakan, "Kedua surah
itu sangat cocok dengan kondisinya karena mengandung keikhlasan
dan tauhid, sementara orang yang beristikharah memang memerlukan
hal itu." Guru kami mengatakan, "Cocoknya adalah dengan membaca,
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misalnya surah Al Qashash ayat 68, ')t-r1;Jir:;-J'dr,i-,*.:s (Oon

Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya) dan

suralrAlAlzaab ayat36, of $f i*t'tll' ,rol titl+il:i:d.o'&Si
'a;St 4 O,k (Dan tidalckah patut bagi laki-laki yang mulcrnin dan

tidak (pula) bagi perempuan yang mulonin, apabila Allah dan Rasul-

Nya telah menetaplun suatu ketetapan, akan ada bagi merela pilihan

fyang lainJ)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih sempurna adalatt

membaca suratr dan ayat pertama tadi pada rakaat pertama dan yang

lainnya pada rakaat kedua.

Disimpulkan dari sabda beliau, {,2-:-$ * ,y (selain yang

fardhu), bahwa perintah melaksanakan dua rakaat shalat Istikharah

adalah tidak wajib. Guru kami mengatakan dalam Syarf; At-Tirmidzi,
"Saya belum pernah melihat orang yang menyatakan wajibnya

istik*raratr dengan alasan adanya perintah untuk melakukannya dan

diserupakarurya dengan mengajarkan surah Al Qur'an, sebagaimana

dia berdalil yang seperti itu dalam mewajibkan tasyahhud dalam

shalat karena adanya perintah ungkapan, J-itU (hendakla

mengucapkan) yangjuga diserupakan dengan megajarkan surah Al

Qur'an. Jika ada yang mengatakan bahwa nerinJ$ tersebut terikat

dengan syarat (condition), yaitu ucapan beliau, i\-|s'Ci'€ ttl
(Apabila seseorang dari kalian hendak [melakukanJ suatu perkara),

maka kami katakan: Demikian juga tasyahhud, karena itu juga

diperintahkan bagi orang yang shalat. Jadi walaupun keduanya serupa

tapi bisa dibedakan, karena tasyahhud merupakan bagian dari shalat,

maka landasan yang mewajibkannya adalah sabda beliau SAW, t:ji
jJl 4:::,A-1t v;3 lSt ototlah kalian sebagaimana kalian melihatlat

shalat), sedangkan yang menunjukkan tidak wajibnya istikharah

adalah dalil yang menunjuk*an tidak wajibnya shalat selain yang lima

waktu, yaitu yang disebutkan dalam hadits, b( ft ,f :S'6 rAp "*|y
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th @aomh yang wajib ataslru selain itu? Beliau menjmvab, "Tidak

ada, kecuali engkau mau bertathawwu'.')." Walauprm dapat

menggunakan dalil tersebut untuk menyatakan tidak wajibnya dua
rakaat Istikharah, namun tidak menghalangi untuk dijadikan dalil akan

wajibnya doa istikharah. Tampaknya yang mereka patrami bahwa
perintah itu sebagai aruuran sehingga mereka mengalihkannya dari
status wajib, tetapi karena mengandung dzikir kepada Atlatr dan

menyerahkan perkara kepada-Nyao maka itu menjadi sunnah.

Kami katakan, secara zhahfu menunjuickan untuk berdoa
setelatr shalat, tapi bitra doa itu di tengah, maka itu prm sah. Jadi
kemungkinan maksud pengrrrutannya adalah memulai shalat sebelum
doa, karena letak doa dalam shalat adalah saat sujud atau tasyahhud.

Ibnu Abi Jamrah mengatakan, 'Tlikmah mendahulukan shalat

daripada doa, adalah karena tujuan istikharatr adalah tercapainya
kebaikan dunia dan akhirat, maka perlu me,lrgetuk pintu Yang Maha
Raja. Untuk itu, tidak ada yang lebih manjur daripada shalat yang di
dalamnya mengandung pengagungan Allah, pujian kepada-Nya dan

menampakkan kebutuhan terhadap-Nya."

$r'!bbi ,|rli (ya Allah, sesungguhnya aht meminta

pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu). Huruf ba' dr sini berfungsi
menunjukkan alasan. Maksudnya, (aku minta pilihan kepada-Mu)
karena Engkau lebih mengetahui. Demikian juga pada kalimat 'Or:ri4

(dengan kekuasaan-Mu), bisa juga berfungsi untuk meminta
pertolongan seperti firman-Nya dalam surah Huud ayat 41, 1' f*-,
;otfi (Dengan menyebut nama Altah di waktu berlayar), dan bisa

juga sebagai penggabung seperti pada firman-Nya surah AI Qashash
ayat 17, "u* e ';l1 t ,rq'J'6 (Musa berpnta, "Ya Tuhanlat, demi

nilnnat yang telah Englmu anugerahkan kepadalat).

'l:tfif: (Dan alat mohon kehtatan dari-Mu).Maksudnya, aku

memohon dari-Mu agar memberiku kemampuan/kekuatan untuk
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menghadapi perkara tersebut. Bisa juga maknanla adalah "rqku

memohon dari-Mu agar memudahkan perkara itu rmtukku-"

'$ki ",y UAlt (Aku memohon kepada-Mu dui anugerah-

Mu). Irri mengisyaratkan bahwa pemberian Tuhm adalah anugerah

dari-Nya, dan tidak seorang pun yang hak terhadap

nikmat-nilanat-Nya, sebagaimana menunrt nnadzhab Ahlus Srmnah.

Pi It Pi ,,t*f Yt')rit clitl {x"r"na sesungguhnya Engkau

Maha Kuasa sedang alat tidak lanasa, Engkau mengetalrui sedang aht
tidak mengetahui). Ini mengisyaratkan bahwa ilmu drn kekuasaan

hanyalah milik Allah semata, tidak ada hamba ymg me,miliki itu
kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untukqra- Seakro-akan dia

mengatakan, "Engkau watrai Tuhanku, telah menefrykm sebelum

Engkau menciptakan kemampuan padakq ketika menciptakannya

padaku dan setelatr menciptakannya"

,L\i ts'ol'rut 8 ol*lli ga Allah, iika Engka. mengetahui

bahwa perkara ini). Dalam riwayat dan yang lainnya dis€hdran, l-rj

;\\ 'ij & C? giru Engkau mengetahui perkorarzr)- Abu Daud

menambahkan dalam riwayat Abdurr"ahmm bin Mtqatil dari

Abdunahman bin Abi Al Mawwal, rJ-i- €)Jt (yons hendak), dan

menambahkan dalam riwayat Ma'an, *ri.r-;"n--i 1*. uaioo

menyebutkan perknranya), ini juga disebutkan di alfiir hadits bab ini.
Secara zhahir konteks redaksinya menunjukkm bahwa apa yang

menjadi hajatnya itu diucapkan. Bisa joga hmya dengan

menghadirkannya dalam hati saat berdoa- Berdasakm pendapat

pertama, maka apa yang menjadi hajatnya itu diucrykm setelah do4

dan berdasarkan pendapat kedua, maka diucqkan saat berdoa.

Kalimat 't-V6tJ? \ gi*" Engkau mengatahuD di sini pernah

ditanyakan kepada Al Karmani kare,na b€mada ragu padahal tidak

boleh ada keraguan karena Allah Maha Mengetahui- Ia menjawab,

638 - TATHUL BAARI



bahwa keraguannya karena pengetahuan itu terkait dengan kebaikan
atau keburukan.

d6:) (Dan kehidupanlcu). Abu Daud menambatrkan, tsliil
(dan tempat kembalilat), ini menegaskan bahwa yang dimaksud

dengan )r;lir di sini adalah 'aw1,st (kehidupan). Mungkin juga yang

dimaksud dengan lftii' adalah kehidupan yang dijalani, karena itulah

disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud pada salatr satu jalur
periwatannya yang dikemukakan oleh Ath-Thabarani di dalam l/
Mu jam Al Ausath, 44tj t') ,t (dalam agamahr dan duniaht).

Disebutkan dalam hadits Abu Ayyub yang dinukil oleh Ath-
Thabarani, d.ri: €q:t o4 (dalam duniaht dan akhirarlaz). Ibnu

Hibban menambatrkan dalam riwayatnya, tt'-2j (dan agamalat), dar_

dalam hadits Abu Sa'id, ,#i 4) 4 (dalam agamalat dan

penghidupanht).

*Ti eri bb ei'6 \1- ,€.,,1 *bi (Serta akibatnya terhadap

dirilru -atau beliau mengatakan: di dunia atau akhirar-). Ini keraguan
dari periwayat dan tidak ada perbedaan pada jalur-jarur
periwayatannya. sementara pada hadits Abu Sa'id hanya disebutkan"

€ii 4b, demikian juga pada hadits Ibnu Mas'ud. Ini menguatkan

salah satu kemungkinannya, bahwa bdt aun.1+fidisebutkan sebagai

ganti ketiga kata itu, atau pengganti kedua kata terakhir. Berdasarkan
ini Al Karmani mengatakan, "Tidaklah seseorang yang berdoa dengan
doa Rasulullah sAw dianggap serius, kecuali dia berdoa tiga kali,
yaitu sekali dengan mengucapk*, €ii 4q e6i d> e, sekati

dengan mengucapkan, 1J1i1€ii ,pG d, d* sekali lagi dengan

mengucapkan, 1J31j r€rf hbj 4_; e.- Saya (Ibnu Hajar) katakan,

dalam hadits Abu Ayyub dan Abu Hurairah tidak adakeraguan.
. t.t 21

s+ aJ:t-rt (Maka mudahkanlah untuklcu). Abu Al Hasan Al
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Qabisi mengatakan, "Orang-orang negeri kami me,ngucapkan faqdir,
sedangkan orang-orang Masyriq faqdur." Al Karmani mengatakan,

"Maknanya adalah 'Jadikanlah itu ditetapkan untukku, atau

tetapkanlah itu." Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalatr

'Mudahkanlah untulku'. Ma'an menambahkan dalam riwayatnya,

* d.!){.t,t,i'ii @an mudahlanlah itu untukku, serta berkahilah

aku padanya).

'e efb ,f i*g (Maka palingkanlah perkara itu darilat,

dan palingleanlah alcu darinya). Maksudny4 sampai hatiku tidak

terpaut dengan perkara itu. Ini sebagai dalil bagi Ahlussunnah, bahwa

keburukan itu temrasuk takdir Allah terhadap hamba, karena jika

hamba itu bisa membuatnya, tenfu dia pun bisa memalingkannya

sendiri.

tt-{',* -;Sr'r/. 
\iiiti (dan takdirkanlah [mudahkanlahJ

kebailmn untukJtu dimana saja ia berada). Dalam hadits Abu Sa'id,

setelatr redaksi irtt * -Pt 
,) 136r.1 disebutkan, i- il aj l: J? |

(tidak ada daya dan uprya keanali dengan [kehendakJ Allah).
,.o !.*)'t' (Kenudian jadikanlah aht ridha). Dalam riwayat

Qutaibah disebutkan, \L*)\"J $oar*"nlah aht ridha [relaJ

dengannya). Pada sebagian jalur periwayatat hadits Ibnu Mas'ud
yang dinukil Ath-Thabarani dalam Al Mujam Al Ausath disebutkan,
',!3.1b-i' ,*,ri (dan jadikanlah aht ridha dengan ketetapan-Mu).

Dalam hadits Abu Ayyub disebutkan,!)&rr*ti (dan jadikanlah alat

ridha dengan takdir-Mu). Rahasia yang terkandung adalah, agar

hatinya tidak terus terpaut dengan perkara itu sehingga perasaafllya

tidak tenteram. Keridhaan adalah ketenangan jiwa terhadap qadha'.

Hadits ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW terhadap

umatnya sehingga beliau me,ngajarkan kepada mereka semua yang

bermanfaat bag agama dan dunia. Pada salah satu jalur
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periwayatannya yang dinukil Ath-Thabarani pada hadits Ibnu Mas,ud
disebutkan bahwa Nabi sAw berdoa dengan doa ini bila hendak
membuat suatu keputusan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa
seorang hamba tidak akan memiliki kemampuan dan kekuatan kecuali
disertai perbuatan. Allah-lah yang yang menciptakan pengetahuan

tentang sesuatu pada hamba-Nya, keinginannya terhadap sesuatu itu
dan keberhasilannya meraih sesuatu itu, maka sudah seharusnya

seorang hamba mengembalikan segala urusan kepada Allah dan
menyatakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan

kehendak Allah, serta senantiasa memohon kepada Allah dalam segala
urusan.

Hadits ini sebagai dalil bahwa perintatr melakukan sesuatu
bukan sebagai larangan melakukan yang sebaliknya. Sebab jika
demikian, maka cukuplatr dengan ungkapan, d.? tfr'f;6 Uk'ot fii*o
Engkau mengetahui bahwa itu baik untuk)a) dan tidak perlu
menyertakan ungkapan,. d.t#'J f;6'*'0, (dan jika Engkau

mengetahui bahwa itu buruk bagilat...), karena jika tidak baik sudatr
pasti buruk.

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai apa yang
dilakukan setelatr melakukan shalat Istikharah. Ibnu Abdussalam
mengatakan, "Melakukan apa yang sesuai dengannya." Dia berdalil
dengan redaksi pada salah satu jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud,
yang di bagan akhir disebutkan, e*"n-i 1tr*udian hendaklah

bertekad), yang di awal haditsnya disebutkan, fjji t;i V'-t;i 
'srji ri1

(Apabila seseorang di antara kalian hendak [metakukanJ suatu
perkara, maka hendalvtya mengucapkaz). An-Nawawi mengatakan di
dalam Al Adzkar, "setelah beristikharah hendaknya melakukan apa
yang menentramkan hatinya." Hal itu berdasarkan hadits Anas Sunni,

t'i. r*sr'ly,,ry e 4,:;nt Jt'rL:i "j,#'d3po ;1,'c,;e $a

(Jikn engkau hendak [melakukanJ suatu pukoro, maka
beristikharahlah kepada Tuhanmu tujuh kali, kemudian lihatlah apa
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'J,r;Ut* 
:q. * t rr h' * Ut G:> :Jtt ; ; *i *

yang muncul di hatimu, lcarena di situ ada kebaikan). Jika hadits ini

akurat tentu bisa dijadikan sandaran, sayangnya sanad-nya sangat

lemah. Adapun yang bisa dijadikan sandaran, hendaknya tidak

melakukan apa )rang terdetik dalam hatinya yang berupa keinginan

kuat sebelum melakukan Istikharah. Itulah yang diisyaratkan dengan

ucapan, i- I # li J:* \j (ttdak ada daya dan upaya, kecaali

dengan fuhendakJ Allah) di akhir hadits Abu Sa'id.

49. Doe Ketike Wudhu

,Jd -U.L,"q.Uf:'i- fc sj #,*, d;,iA i-*e)
..r,6 'u'dyr'u .5 di-*q,ir;- u*r 6t:i

6383. Dri Abu Musa, dia berkata, 'Nabi SAW meminta air

wudhu, lalu beliau ber$'udhu dengannya, kemudian mengangkat

kedua tangannya lalu mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah Waid Abu

Amir.'-saat itu al<u melihat putihnya kedua ketiak beliau-- lalu beliau

mengucapkan,'Ya Allah, jadikanlah dia di hari kiamat nanti di atas

lreb anyakan makhluk-Mu dari kalan gan manus ia' ."

Keterangan:

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa,

dia berkata, 'iili ,iA y:r;& i ,yrbe :w.*i *vkt 4* 4r os

* gj #. *t (Nabi SAW meminta air wudhu, lalu beliau berwudhu

dengannya, kemudian mengangkat kedua tangannya lalu

mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah Waid Abu Amir.). Dia

menyebutkannya secara ringkas. Hadits ini telah dikemukakan secara



panjang lebar dalam pembahasan tentang peperangan pada bab

"Petrang Authas".

50. Doa Ketika Mendaki

,f *i ;a\t J* dt t & :Jv'o,oht ,*, ,;; ,4 r
#61 6: ,*t ,5r?r; *';tt'J\it ,,!-k eY $yK',/
o?:{',#r,*v't : r*i o}t3 i S; |pi & $rt
\,r;:;r) J'; Y '*r-t e l';It *t',* 6'i .t:fu; q-'
'f 6y,lt, il ,:;'tti? r'$ ,i, i' ,'* u 'iui ,it,
ttJr $;'f e{y e'ri,;or:)G'51 .'git iF'n

..1,u Yt ;i'r; j? |
6384.Dari Abu Musa RA, dia berkata, :'*-u* r"*ah bersama

Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika kami mendaki kami

bertakbir, lalu Nabi SAW bersabd4 'Wahai manusia, rendahkanlah

suara terhadap kalian (dalam berdoa dan bertakbir), karena

sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula
yang jauh, tetapi kalian menyeru Yang Maha Mendengar lagi Maha

Melihat.' Kemudian beliau menghampiriku, saat itu aku bergumam

dalam jiwaku, 'Laa fuaula walaa qawwata illaa billaah' (tidak ada

daya dan upaya kecuali dengan fuhendakl Allah). Lalu beliau

bersabda, 'Wahai Abdullah bin Qais, ucapknnlah, 'Laa haula walaa
quwwata illaa billaah,' knrena sesungguhnya itu adalah salah satu

perbendaharaan surga.' Atau beliau mengatakan, 'Maukah alcu

tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang merupakan salah satu

perbendaharaan surga? (Yaitu) 'Laa f;aula walaa quwwata illaa
billaah."'
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Keterangan Hadits:

(Bab doa ketika mendaki). Demikian judul yang

dicantumkarulya, yaitu dengan kata "doa", sementara dalam hadits

disebutkan 'takbir'. Tampalarya Imam Bukfiari menyimpulkan dari

sabda beliau dalam hadits bab ini, *.b \i €i oi"-t-i I F3l
(sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli dan tidak pula yang

jauh),maka ia menamakan takbir sebagai doa.

* e *t * to' & 4t t $? lrami pernah bersama Nabi

SAW dalam suatu perjalanan). Saya belum menemukan kepastiannya.

tt-ii,1t, (Rendahkanlah suara knlian). Maksudnya, santai dan

tidak memaksakan diri.

Vi ;:7U, .rq, (Karena sesungguhnya kalian tidak menyeru

yang tuli). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

;3 lfuOendaharaan). Kalimat ini disebut perbendaharaan,

karena ia seperti perbedaharaan dari sisi mahalnya dan berharganya

serta terpeliharanya dari pandangan manusia.

";',f *$ *ellif f( 'i6 \1 lltau beliau mengatakan,

'Mauknh alar tunjukkan engkau suatu kalimat merupakan salah satu

perbendaharaan). Ini keraguan dari periwayat, apakah beliau

mengatakan, $1r |F 'n"f qy,iu, ,l ;j tt J? 1.'$ (Ucapkantah

'Laa fiaula walaa quwwata illaa billaah,' karena sesungguhnya 
,itu,

salah satu perbendaharaan surga.') atau beliau mengatakan, .. gUif )i
(Maukah aht tunjul*nn kepadamu). Hal ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang takdir dari riwayat Khalid AlHadzdza', dari Abu

Utsman dengan redaksi, 4'$-,jbi\i ,o.ig-l l' 
'te t3";Jti j

(kemudian beliau bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais, maulah kamu

alat ajari lmlimat...). Pada bagtan akhir pembahasan tentang doa akan

dikemukakan dari jalur At-Taimi dari Abu Utsman dengan redaksi, ij
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.. u-jlf tt -,F,,-. l' 'r-? 6-ii- eirr'f ri , 
jd (kemudian betiau

bersabda, "Wahai Abu Musa -atau- Wahai Abdullah bin Qais,
maukah alat tunjulckan kepadamn...). Dalam kedua jalur periwayatan
ini ada keterangan tentang sebab ucapan beliau, 

.*i o:it-S I ;31
(sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli),karenadalam riwayat
Sulaiman disebutkan,'4fti €jtrs;U hWrt" t:Ji (ketika seorang

laki-laki telah mencapai ke atasnya, dia berseta dengan meninggiknn

suaranya), dan dalam riwayat Khalid disebutkan , \t 6?'rtA 1 VW

#-6(tJt €tr1 @atra tidaHah knmi mendaki ketinggian keanali

kami mengeraskan suara takbi). Penjelasan hadits ini akan

dipaparkan secara detail pada pembatrasan te,lrtang takdir.

51. Doa Ketika Menuruni Lembah

,

/re *;-
Dalam hal ini terdapat hadits Jabir.

Keterangan:

(Bab doa ketilca menuruni lembah. Dalam hal ini terdapat
hadits Jabi). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Mustamli dan
Al Kasymihani, sedangkan yang lain menyebutkannya.

Hadits Jabir yang dimaksud adalatr hadits yang telah
dikemukakan pada pembahasan tentang jihad dalam bab "Bertasbih
ketika Menuruni Lembah", dengan redaksi, A16p ,gF €r'b tr€S
t:r3 (apabila kami mendaki maka kami bertakbir, dan apabila

menurun makn knmi bertasbih). Setelah itu Imam Bukhari
menyebutkan bab "Bertakbir apabila Mendaki Bukit", lalu di

4J
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dalamnya dia juga me,ncantumkan hadits Jabir dengan redaksi, tils

ri.t-r;1Oita kami tunn) sebagai ganti kata r-i1 1t"*i turun).Ada juga

riwayat yang me,nyebutkan dengan kata d"ii (kami turun),yaitu hadits

ini yang dinukil An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah.

Kesesuaian takbir dengan kondisi naik adalatr karena mendaki

itu disukai oleh jiwa, sebab mengandung rasa besar, maka

disyariatkan mengingat kebesaran Allah, dan Allah lebih besar dari

segala sesuatu, maka hendaklah membesarkan Allah (bertakbir) agar

Allah mensyu.kurinya lalu menambah anugerah-Nya. Sedangkan

kesesuaian tasbih dengan kondisi turun adalah karena tempat yang

rendah merupakan tempat yang sempit sehingga disyariatkan untuk

bertasbih (mensucikan Allah), karenanya merupakan salah satu sebab

keluar dari kesempitan, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah

Yunus AS saat bertasbih dalam kegelapan, lalu diselamatkan dari

kesusahan.

52. Doa ketika hendak Bepergian atau ketika Kembali dari
Bepergian

,S*GaL.€j U 6_*
Dalam hal ini ini terdapat riwayat Yatrya bin Abu Ishaq dari

Anas.

P't r;tL io' ,J- st Jithl ,t4z?nt *zr'# i tt * *
i'r\i',y *? S * i.*-;;,t\f € ,t :*'u P tiY ot{

t: ililt'i ,:i |!;r, .t i"t-, hr it it,t ,!J*- ; yt:fis ox
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.o\i+e 6;5, o'r1c ogl o; .1* :o F 'b ;j iir
.;L:) *g<fi ?n,;."I. ii,;:-b:) ht G:i,

6385. Dari Abdullatr bin Umar RA, batrwa Rasulullah SAW,
apabila kembali dari peperffigffi, atau haji, atau umrah, beliau
bertakbir sebanyak tiga kali pada setiap tanah yang membukit,
kemudian mengucapkan, "Tidak ada sesembahan kecuali Allah
semata, tidak ada selatu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan
dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Kami l<embali taubat, beribadah dan memuji Tuhan kami.
Allah telah menepati janji-Irlya, menolong hamba-Nya dan
mengalahkan golongan musuh sendirian.

Keteransan Hadib:

(Bab doa kettka hendak bqeryian atau kctika kembali dari

. bepergian. Dalam hal ini terdapot riwryat YaIrya bin Abi Ishaq dari
Anas). Dernikian yang disebutkan dalarn riwayat Al Haurawi dari Al
Farabri. Demikian juga dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Menurut
dugaan saya, bahwa yang dimaksud dengan hadits yatrya bin Abi
Ishaq adalah yang permulaannya, '# "u 

,Sgi pj * h' & dt'ol
iiAt ojo i-pt,frron tili,z},botji'r4 (Sesungsuhnya Nabi SAW

kembali dari Khaibar dengan membonceng shafiyyah. Lalu di suatu

ialan untanya tergelincir), di bagian akhir disebutkan, ,* uVi ei
ui-;;Jt tr-ts e qt tj" C .or:+t c|S;:r1o tgu o;1 ,,5,6 g-r;l,

(Ketika kami sudah dekat ke Madinah, beliau mengucapkan, ,,Kami

kembali, taubat, beribadah dan memuji ruhan kami." Beliau terus
mengucapkannya hingga memasuki Madinah). Hadits ini telah
dikemukakan secara maushul dalam bagran akhir pembahasan tentang
jihad, adab, dan bagran akhir pembahasan tentang pakaian, dan saya
juga telah menjelaskannya di sana, kecuali redaksi akhirny4 yang
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akan saya jelaskan di sini.

,sr tit o€ l,lpabtla beliau kembali). Ji, Vrt "l 
'*i (kembali).

Dalam riwayat Muslim dari Ali bin Abdullah Al Azdi, dari Ibnu

IJmar, disebutkan tambatran di awalnya, ilQf 9i. ,P c*\tiy'o€
ri; ri 'fu qltt irt;$ ,'Jrt i 6i'F f @nabila tetah duduk di atas

untanya untuk berangkat bepergian, beliau bertakbir tiga l(ali,

kemudian mengucapkan, "Maha Suci Allah yang telah menundukl<an

kendaraan ini untuk lmmi...') lalu dikemukakan haditsnya hingga ri5

..o*,-S ot,j: :'rtat'i{Li &: (O"" apabila beliau lcembali, beliau

mengucaplrannya dan menambahknn, "Kami kembali, dan taubat...').

Tambahan inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bu*fiari pada redaksi

judulnya'ketika hendak bepergian".

{P \t e ii )" b (Dari peperangan, atau haii, atau umrah)-

Secara zhahir, doa tersebut khusus untuk ketiga kondisi tersebut.

Namun, menurut Jumhur hukumnya tidak demikian, tapi disyariatkan

mengucapkan itu untuk setiap safar dalam rangka ketaatan kepada

Allatr, seperti silaturahim, menutut ilmu dan yang sepertinya. Ada

juga yang mengatakan bahwa ini berlaku juga untuk safar (perjalanan)

yang mubah, karena dalam hal ini musafir tidak mendapat pahala,

maka tidak ada salahnya bila melakukan sesuatu yang mendatangkan

patrala (yaitu dengan mernbaca doa tersebut). Ada juga yang

mengatakan bahwa ini disyariatkan juga untuk perjalanan maksiat,

karena pelakunya lebih membutuhkan patrala daripada yang lainnya.

Alasan ini ditanggapi, bahwa yang menglfiusukan perjalanan ketaatan

tidak melarang bagr yang melakukan perjalanan mubah atau maksiat

untuk memperbanyak dzikir kepada Allatt. Adapun yang

diperselisihkan adalatr mengkhususkan &ikir ini untuk waktu

tersebut. Sebagian orang bependapat bahwa dzikh ini khusus untuk

bepergian dalam rangka ketaatan, karena itu adalatr ibadah k*tusus

yang disyariatkan melakukan dzikir yang }fiusus, seperti dzikir yang
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ma'tsur setelah adzan dan shalat. Para sahabat menyebutkan ketiga hal

tadi (perang, haji atau umrah), karena perjalanan Nabi SAW terbatas

pada hal-hal tersebut. Untuk itu, Imam Bukhari juga memberinya
judul "Bepergian", dan karena konteksnya menunjukkan demikian,

dia pun mencantumkan judul "Apa yang Diucapkan ketika Kembali

dari Peperangan atau Haji atau Umrah" pada akhir bab-bab tentang

umrah.

f,# F * & @rtiou benakbir pada setiap tanah yang

membukit), yaitu tempat yang tinggi. Dalam riwayat Muslim dari

Ubaidullatr bin Umar Al Umari dari Nafi' disebutkan, 'r1"4 a:tl S1

ii lapabtla menaiki suatu bukit atau tempat yang tinggi).Penafsiran

'r-ili yang masyhur adalah tempat yang tinggi. Ada juga yang

mengatakan dataran. Ada juga yang mengatakan tanah lapang yang

tidak berpohon dan tidak berpenghuni. Ada juga yang mengatakan,

lembah terjal dan berbatu.

.. hr rt *JI'x ,:J:A'j (Kemudian mengucapkan, "Laa ilaaha

illallaahu...). Kemungkinan beliau mengucapkan dzikir ini setelah

takbir saat beliau berada di tempat yang tinggi. Kemungkinan juga
takbir itu khusus di tempat yang tinggi, dan jika berada di tempat yang

datar beliau menyambungnya dengan dzikir tersebut. Jika setelah naik
tidak mendapati tempat datar tapi langsung menurun, maka beliau
bertasbih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Jabir.

Kemungkinan juga dzikir itu dibaca setelah takbir, kemudian
membaca tasbih bila sedang menunm. Al Qurthubi mengatakan,

"Diiringkarurya tatrlil pada takbir mengisyaratkan bahwa hanya Allah
yang menjadikan semua yang ada, dan hanya Dialah yang berhak
disembah di segala tempat."

'o';: 
(Kami kembali). Kata aayibuun adalahjarnak dari kata

aayib, artinya raaji'ftembali). Kata ini sebagai predikat untuk subjek

yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu O;: ir\5 (knmi
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kembali). Maksudnya bukan memberitahukan tentang kembalinya,

tetapi kembali dari kondisi yang khusus, yaitu telah menjalankan

ibadah tertentu dengan sifat-sifat tersebut. Kata taa'ibuun (bertaubat)

mengisyaratkan pengakuan akan kekurangarurya dalam ibadah. Nabi

sAw mengucapkan itu sebagai bentuk kerendahan hati beliau atau

untuk memberi pelajaran kepada umatnya. Adakalanya taubat

digunakan untuk maksud melanjutkan ketaatan, sehinga maksudnya

adalah agar setelah itu tidak te{adi dosa pada mereka.

t. ". \;1-4 ittr G1t-"a (Allah telah menepati janji-Nya), yakni janji

untuk memenangkan agama-Nya sebagaim ana yarrg disebutkan dalam

firman-Nya dalam surah Al Fatb ayat20,?;5 eLJi'?itt !tei (Allah

menjanjikan kepada knmu harta rampasan yang banyaft) dan firman-

Nya dalam surah An-Nuur ayat 55, tr-trbi'fu U-hi i-*-St?nt S1

*\\i sr.'&:A*J-iJ 
"a.Ut 

(Dan Allah telah berjanii kepada orans-

orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal

yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka

berkuasa di bumi).Ini yang terkait dengan perjalanan perang. Adapun

yang terkait dengan haji dan Umrah adalah firman Allah dalam surah

Al Fatb 27,'i>ri litr ,t- olrtyJt 'r,.;Jr 'fr:r1 (Bahwa sesunguhnya

kamu pasti akan memasuki

keadaan aman).

i1-? fij (Menolong hamba-Nya). Maksudnya adalah beliau

SAW.

eliiO(*\\ ?:F') (Dan mengalahkan golongan musuh

sendirian). Maksudnya, tanpa campurtangan seorang pun' Ada

perbedaan tentang maksud al ahzaqb di sini. salatr satu pendapat

menyebutkan bahwa maksudnya adalah pasukan kafir Quraisy dan

bangsa Arab serta orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan mereka

saat perang Khandaq. Mengenai perihal mereka telah diturunkan surah

Al Ahzaab, dan kisah mereka telah dipaparkan pada pembahasan
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tentang peperangan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya
lebih umum dari itu. An-Nawawi mengatakan, "Yang masyhur adalah
yang pertama." Ada yang mengatakan bahwa pendapat itu perlu
dicermati, karena doa ini disyariatkan setelah perang Khandaq.
Jawabannya, peperangan Nabi SAW yang diikuti oleh beliau cukup
terbatas, dan di antara yang cocok adalah perang Khandaq
berdasarkan zhahfu firman Allah dalam suratr Al Alzaab ayat 25, 

")iju+r' q4,?itr ,-tsi tQ t;J6- n W Vrs ult?nt loon Ailah

menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh
kejengkelan, fiagiJ mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun.
Dan Allah menghindarkan orang-orang mubnin dari peperangan),
dan sebelumnya dalam surah Al Alzaab ayatg disebutkan, '{trr+\1
6T; ltt:*3U-:'#[J,403:ji getika datang kepadamu tentara-

tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara
yang tidak dapat kamu melihatnya). Ahzaab adalah jarnak dai. hizb,
artinya sekelompok orang.

53. Doa Untuk yang Menikah

* ,* t--) *ht ;* Ut 61(r:Js *.; i',r *.t ,ri j
ii-r i;'rj ,JG -L'ri-'6;:Jui a:b J ;* / f:)l

,a'r'fi $f ,i hr '.lrg :Jw '-:^i ,>: st; b ,b
6386. Dari Anas RA, dia berkat4 'NuUi SAW melihat bekas

kuning pada Abdurrahman bin Auf, beliau pun bertanya, ,Bagaimana

keadaanmu?' Ia menjawab, 'Aku telah menikahi seorang wanita
dengan (matrar) emas seberat blji.' Beliau pun mengatakan,
' B aarakallaahu laka (semo ga Allah memberkatrimu). Laksanakanlah
walimah walaupun hanya dengan seekor kambing,."
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cos -'#.\i-'&'tli,tjiili:Jt3&ii,r q, /rc *
:'ai gE U'-L:)j ,l*,, *a\t * Ut Sw ,ilrrt'-L\:;"

,*>vj ti;ll,i utc vi 'ju .4 ,* r* ii ff-.:Ju .n
,?6.-d.'J-'{" u* oJ 

'dtiii wtg#:tt6-ti \i
?nt'! rA, JG |* ;rx if;r',;")"|*i,,&i'ol i; f"

'e!L hr 3r( :s-b'.* * ,i i:;ltt i.t'iri't .:.r}L
6387. Dari Jabir RA, dia berkata, "Ayahku meninggal dengan

meninggalkan tujuh -atau sembilan- anak perempuan. Lalu aku

menikatri seorang wanita. Kemudian Nabi sAW bertanya, 'Engftnu

sudah menilcah wahai Jabir?' Aku jawab,'Ya.' Beliau bertanya lagi,

'Gadis atau ianda?' Aku jawab, 'Janda.' Beliau berkata lagi,

'Mengapa bulran gadis? Engknu bisa bersenda gurau dengannya dan

dia pun bisa bersenda gurau denganmu. Atau engknu bisa

membuatnya tertawa dan dia bisa membuatmu tertawa.' Aku jawab,
,Ayahku meninggal dengan meninggalkan tujuh -atau sembilan- anak

perempuan, dan aku tidak mau membawakan kepada mereka (istri)

yang seperti mereka, maka aku pun menikah dengan seorang wanita

yang dapat mengurus mereka.' Beliau berkata, 'Kalau begitu,

baarakallaahu'alaika (semoga Allah melimpahkan keberkahan

l<cpadamu)'." Ibnu Uyainatr dan Muhammad bin Muslim dari Amr

tidak mengatakan (redaksi): Baaraknllaahu'alaika.

Keteransan lladits:

(Bab doa untuk yang menikah). Pada bab ini Imam Butfiari

menyebutkan hadits Anas tentang pernikahan Abdurrahman bin Auf

dan hadits Jabir tentang pernikatrannya dengan wanita janda'

penjelasan hadits Anas telatr dipaparkan pada pembahasan
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tentang nikatr, dan yang dimaksud di sini adalah redaksi U-i ?nr '!7J.

(s em o ga A I I ah m emb erkahimu).

" ..1"-'d,-, )i't;l:Jt-ii (Beliau pun bertanya, 'Bagaimana

keadaanmuZ ). hi merupakan keraguan dari periwayat. Yang bisa

dijadikan sandaran adalah yang terdapat dalam riwayat terdahulu,

yaitu menetapkan yang pertam a (fr) yang artinya 'Aie t;
(bagaimana keadaanmu). Kata L dalam riwayat ini adalah kata tanya

(yakni 6) yarg alif-nya diubah menjadi fta'.

Hadits Jabir tentang pernikahannya dengan wanita janda,

disebutkan di dalamnya, |!-b'.)it Q>li 4$'fi lU"ngopa bukan

gadis? Engkau bisa bersenda gurau dengannya dan dia pun bisa

bersenda gurau denganmu). Penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang nikah. Yang dimaksud dari hadits ini adalah

redaksiiif ?nt'!j6. (s em o ga Al I ah memb erknhimu) .

tr$ if rS,.;,|ra.F ,ti \'* 6-|>r:rj (Engkau sudah menikah

wahai Jabir?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Gadis atau
janda? ). Kalimat ini berada pada posisi nashb, karena ada kata kerja
yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu '*:J:ji (apakah

engkau menikahi). Kemudian jawabannya, "*1,1-li (Aku jawab,

'Janda.) dimana kalimat tersebut secare lengkap adalah, t4*\j drt
"4 (yo"S aku nikahi itu adalah janda). Saya (Ibnu Hajar) katakan,

tidak menolak kemungkinan batrwa itu juga manshub, tapi ditulis
tarrya alif.

qLrr t \i gtau engkau bisa membuatnya tertawa). Ini
keraguan dari periwayat, karena dia menetapkan salah satu dari dua

kemnngkinan tentang asal kata t4b)i,apakatr dari i.--;,ilr (main-main)

atau dari i+t:ilr Qudah). Keterangannya telah dipaparkan dalam
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penjelasan hadits ini.

;!*.1" Oi, i ,t* ,F, y.*;).1:;;i'*l'i.t'ep (Ibnu

Uyainah dan Muhammad bin Muslom dari Amr tidak mengatakan

(redal<si): Baarakallaahu 'alaika). Riwayat Sufyan bin Uyainah telah

dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang peperangan

dan pada pembahasan tentang nafkah dari jalumya. Riwayat

Muhammad bin Muslim telah disinggung pada pembahasan tentang

peperangan.

Letak kesesuaian ucapan Rasulullah SAW untuk

Abdurrahman,i fu' Oiti (semoga Allah memberkahimu), danuntuk

Jabir, ',:L.Jb hr Oi' i (semoga Atlah melimpahkan keberkahan

kepadamu), bahwa yang pertama adalatr mengkhususkan keberkahan

itu pada istrinya, sedangkan yang kedua keberkahan tersebut meliputi
juga dirinya, karena kecerdasan akalnya dengan mengedepankan

kemaslahatan saudari-saudari perempuannya daripada dirinya sendiri,

sehingga dia tidak menikahi gadis sekalipun biasanya tingkatannya

lebih tinggi daripada janda bagr laki-laki.

54. Doa hendak Menggauli Istri

'; ,:&, *?" * UtiG ,iv cii'hr *a, f& .u, f
,trtioa tr -*L di ,yi fu. :Jv',iX'C| oi;trlt?;yV*ili

;:*J- I ,u; ed') ciS. ,1'a-"01frp ,cii, r; iri-:?lr --Z.t

titio$*
6388. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda,

'Seandainya seseorang dari kalian hendak menggauli isterinya dia

mengucaplcan: Bismillaahi, allaahumma jannibnasysyaiithaana
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wajannibisysyaithaana maa razaqtanaa (Dengan menyebut nama

Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari syetan dan jauhkanlah syetan dari
apa yang Engkau anugerahkan kepada kami [keturunan kamiJ), jika
ditakdirkan mereka mendapat anak dari itu, maka syetan tidak akan

d ap at m en d at angknn mu dh ar a t kep a d any a s e I am any a."'

Keterangan Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas.

Redaksinya mengindikasikan bahwa doa tersebut disyariatkan ketika
hendak bersetubuh. Dengan demikian, hilanglah anggapan bahwa

secara zhahir hadits tersebut mengindikasikan agar doa tersebut

diucapkan ketika mulai bersetubuh. Penjelasannya telah dipaparkan
pada pembahasan tentang nikah.

fi.1"0i&& 6:H d (Maka syetan tidak akan dapat mendatangkan

mudharat kepadanya selamanya). Maksudnya, ffi* tersebut tidak
akan dicelakakan pada agama dan badannya. Hal itu bukan berarti
menafikan godaan syetan kepadanya secara mutlak.

55. Doa Nabi SAW,"llahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di
dunia."

,;q dr,rt-i {. \t ,*"'u$r ,G|Fi ok :iG ;f y
.rtir ,-,t:3 t4 aC t?\i ;-.j aC qltst

6389. Dari Anas, dia berkata, "Kebanyakan doa Nabi SAW
adalah, 'Rabbanaa aatinaa fiddunyaa fuasanah, wafil aakhirati
fuasanah, waqinaa 'adzaabannaar' (Wahai Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari
siksa neraka)."
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Keterangan Hadits:

Demikian judul yang dicantumkafinya, yaitu dengan redaksi

ayat Al Qur'an, dan juga haditsnya.

Imam Bukhari menukil hadits ini dari jalur Abdul Aziz brn

Shuhaib, dari Anas dengan redaksi, :*) * ht ,;[+, 'oilt ;7i'rSi otS

fri i\ Jiffr'{ki 6"tanyakan doa Nabi SAW adalah,'Allaahumma

aatinaa [Ya Allah berilah kamiJ... hingga akhir ayat). Dia juga

menukilnya dalam penafsiran surah Al Baqarah, dari Abu Ma'mar

dari Abdul Warits dengan sanadnyaini, tetapi dengan redaksi, nhr'oS
'J*"';..Jt 

u, :i, hr uA q"Oi SAW mengucapkan) selebihnya sama

seperti itu.

Imam Musiim menukilnya dari jalur Ismail bin Ulayyah dari

Abdul Azizdiamengatakan, pH' q *:s"o'g r?tUi,Ui'asui"lL
ir.l $171 osi iltt .s.r-t jt'r* (!ilt ,J 'iri ftjiJi ,Jts rii *i *?nt

ltbt i?U?Ultl lgotoaoh bertanya kepada Anas, "Doa apa yang

paling banyak diucapkan Nabi SAW? " Anas meniawab, "Allaahumma

aatinaafiddunyaa fuasanah [Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia

..J hingga akhir." Dia mengatakan, "Anas apabila hendak berdoa

dengan suatu doa, maka dia berdoa dengan doa tersebelr. "). Syu'bah

mendengar hadits ini dari Ismail bin Ulayyah dari Abdul Aziz dan

Anas secara ringkas. Yahya meriwayatkannya darinya, dia berkata,

"Lalu aku berjumpa dengan Ismail, dia pun menceritakannya

kepadaku." Lalu dia menyebutkannya sebagaimana yang dinukil

Imam Muslim. Imam Muslim juga menukilnya dari jalur Syu'bah,

dari Tsabit, dari Anas, (jfur e$j t:!.11 ,,)Attl'*, *Vht ;a ;t"oi
'4)i (;t; (Bahwa Nabi SAW mengucapkan, "Wahai Tuhan kami,

berilah kami kebaikan di dunia" ayat).Ini sesuai dengan judul bab di

atas.

Ibnu Abi Hatim menukilnya dari jalur Abu Nu'aim:
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Abdussalam Abu Thalut menceritakan kepada kami, 
'Jui ,,ii +',rS

ti) z:- Ulirr ..J url rslJi ,iui .'# ?'ri'oi giU oi,?ti,t ,tqu ij

,rJr .:tLb t$z# 6'7i (Aht berada di tempat Anas, ;r;, Tsabit

b erkata kep adany a, " S esung guhny a s audara-s audar amu memintamu
agar mendoakan mereka", maka Anas mengucapkan, "Allaahumma

aatinaa fiddunyaa fuasanah wafil aakhirati hasanah, waqinaa
'adzaabannaaf' fYa Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan

kebailran di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa nerakal) lall
disebutkan kisahnya, dan di dalamnya disebutkan , U6'U,i irr lirrt r11

*'#' fUT Qika Allah mendatangkan itu kepada kalian, maka

sungguh Dia telah mendatangkan seluruh kebaikan kepada kalian).

Iyadh mengatakan, "Beliau banyak mengucapkan doa ini
karena mencakup semua makna doa yang berkenaan dengan urusan

dunia dan akhirat." Dia mengatakan, "Al flasanah (kebalkan) yang

disebutkan di sini menurut mereka adalah kenilqnatan. Maka beliau
memohon kenikmatan dunia dan akhirat serta perlindungan dari siksa
neraka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada perbedaan ungkapan di
kalangan salaf tentang penafsiran al hasanah (kebaikan).

Diriwayatkan Al Hasan, dia berkata, "Yaitu tlL-lr ,;'aS'tt'nUt 1ftm,

dan ibadah di dunia)." Ibnu Abi Hatim menukil dengan sanad yang
shahih. Diriwayatkan juga darinya dengan sanad yang lemah, "yaitu
'z$t 9/7t ,!li dArilC', '*!' '6jlt eezekr yang baik [halatJ dan

ilmu yang bermanfaat. Sedangkan [kebaikanJ di akhirat adalah
surga)." Penafsiran bahwa al hasanah (kebaikan) di akhirat adalah
surga, juga dikutip oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Sudi, Mujahid, Ismail
bin Abi Khalid, dan Muqatil bin Hayyan. Diriwayatkan dari Ibnu Az-
Zubair, "Yaitu 6.ei: Ftt-J, pit3.l o'j;J;- (mereka mengerjakan

dalam dunia merekn untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka)."
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Diriwayatkan dari Qatadah, "Yaitu ),; 71 $ful ,J tgar gceselamatan

di dunia dan akhirat)." Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab A1

Qurazhi, "Isteri yang shalihah termaslk al fuasanaat." Diriwayatkan
juga menyerupai itu dari Yazidbin Abi Malik.

Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia

berkata, 'e-Sit {i\t e),#tt',*{wttl:'}r 6fut ,J Lat (Kebiakan di

dunia adalah rezeki yang baik [halalJ dan ilmu, sedangkan kebaikan

di akhirat adalah surga)." Dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar,

dia berkata, "Kebaikan di dunia adalah uit lcito-"ita)." Daijalur As-

Sudi, dia berkata, "Kebaikan di dunia adalah JtiJt (harta)." Ats-

Tsa'labi menukil dari As-Sudi dan Muqatil, " ii),-rit $ilr $!Arii;
qti,:'r'*a,977ri*'1 ,CUt ,i^j/rt: 6.,,tir (kebaikan dunia adatah

rezeki yang halal lagi luas serta amal shalih, sedangkan kebaiknn

akhirat adalah ampunan dan pahala)." Diriwayatkan dari Athiyyah,

" 1-3;ir )'*i: q,ti-,Jt'ij iiTt'tl4 ,* fi6'rtilt g!;st eC;

(kebaikan dunia adalah ilmu dan pengamalannya, sedangkan

kebaiknn akhirat adalah mudahnya perhitungan dan masuk surga)."

Diriwayatkan juga dengan sanad-nyadari Aul dia berkata, hr 6r-ii;
'ti; 9-4\t d.') e:G UJ'JI ,J lirr lrsi tat ;j}ti J^'y'.t ol';st1iy-),

(Barangsiapa yang Allah anugerahi Islam, Al Qur'an, keluarga, harta

dan anak, maka dia telah dianugerahi kebaikan di dunia dan kebaikan

di akhirat);'

Ats-Tsa'labi menukil dari para pendahulu sufi sejumlah

perkataan lainnya dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama,

yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Al Kasysyaf hanya

mengemukakan apa yang dinukil oleh Ats-Tsa'labi dari Ali, bahwa

kebaikan di dunia adalah wanita yang shalihah, sedangkan di akhirat

adalah bidadari, sementara siksa neraka adalah wanita yang jahat.

Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir mengatakan, "Kebaikan di dunia
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mencakup semua tuntutan dunia, berupa kesehatan, rumah yang

lapang, isteri yang baik, anak.yang berbakti, rezeki yang luas, ilmu
yang bermanfaat, amal shalih, kendaraan yang nyaman, pujian yang

baik dan sebagainya yang tercakup oleh ungkapan-ungkapan mereka.

Semua itu termasuk kebaikan di dunia. Sedangkan kebaikan di
akhirat, yang paling tinggi adalah masuk surga, dan yang

menyertainya, yaitu rasa aman dari kedahsyatan hari kiamat,

dimudahkannya hisab dan perkara-perkara akhirat lainnya. Adapun

keterpeliharaan dari siksa neraka adalah dimudahkan sebab-sebabnya

sewaktu di dunia, yaitu dijauhkan dari hal-hal yang haram dan

syubhat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, atau ampunan.

56. Memohon Perlindungan dari Fitnah Dunia

'1' \ i ' t lt ots ,JG &\t ,*,r ,fL Gi ; S €*dttPq, _ ,

;:!;!:rLi ;\'"$i:i ,^;.rgtt'# tK ?a:,it \y &"*',

. jl ,-,,1,:,-o: $ltlt * U'd.,i'rLf:)

,---lir Si'ri ;t '"rj|ti s2 
'J ?iirr,;Jr 92 

'J i';i:r,'plir

aa

6390. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata, 'Nabi
SAW mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat ini sebagaimana

diajarkannya menulis, (yaitu) Allaahumma innii a'uudzu bika minal
bulrhli, wa a'uudzu bika minal jubni, wa a'uudzu bika min an nuradda
ilaa ardzalil 'umur| wa a'uudzu bika minfitnatiddunyaa wa 'adzaabil

qabri (Ya Allah, sesungguhnya alru berlindung kepada-Mu dari sifat
kikir, alru berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, alat berlindung
kepada-Mu dari dikembalikan kepada usia yang paling hina [pilamJ,
dan aku berlindung kepada-Mu darifitnah dunia dan siksa latbur)."
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Keterangan:

Judul ini telatr dikemukakan dalam judul lainnya, yaitu dua

belas bab sebelumnya. Hadits ini juga telah disebutkan di tempat

tersebut.

57. Mengulang-Ulang Doa

;-'"J" *t *a\t & *t J;tLil*?nt *ard$.c r
,ii 'J ,'i:, G'r'il: .'^;b cjiltt'c,e r3'f, *'H ft
r ,'!ri r1j :\G Uw Vl'^:;;Lt tLi ,J.rif 

j; }lr "oi *71
* ?\?: sYr+ C^Lf 'di DL, Oe ,iu r.nr J';.,

;7 :Jv .a:#:Jv t,F!), &t C ,*Q.tJl6;i ,:ut |&:
|-*, -*63 . J G.,jG sir;-i ,iG .fli ; { :Ju s^L

'Uu it:t ,1. e'4!tt'rtt .otj)i g:Jv r:; G-t ,iG .-*
lttl l-J' e;l;G d\e; i ,*i l:.\t ,k :t J'r-,, a(u

,{Lr 'Uu .*6t o'ri'r,4\iLlE$ 1At 
-aa ai;LK

ar j:- , t iiL it * G?G pr it, h' ,J- int J'y,

r'6t 'b;J'of -;fi ,\t ;*'i ,(i (i i,Sv r^L?1"\1i
/ o, oio, o/ o, ,ol o?,... tcttc ,6.

c-r';iV f y.l ,f ?W f y,-.* c-lJl-l L.f t- A d )t) .t1a
,el'/4/^tt..;4t Gv) .. G;) ei ;-,': ;a\t * Ut i',us

6391. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah

disihir sehingga terbayang kepada beliau seolah-olah melakukan

sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Beliau pun berdoa kepada
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Tuharurya, kemudian bersabda, "Apaknh engkau merasa bahwa Allah
telah memberilu jawaban tentang apa yang aku tanyalmn kepada-

Nya?" Aisyah menjawab, "Apa itu wahai Rasulullatr?" Beliau

bersabda, "Ada dua laki-laki mendatangila4 lalu salah satunya duduk

di delrat kepalalu dan yang satu lagi duduk di dekat kedua lukilal
Salah satunya berkata kepada temannya, 'Apa yang diderita orang

ini?' Ia menjawab, 'Disihir.' Dia bertanya logr, 'Siapa yang

menyihirnya?' Temannya menjawab, 'Labid bin Al A'sham.' Dia
bertanya lagi,'Dengan apa?' Temannya menjawab,'Dengan sisir

dan rontokan rambut serta seludang mayang lntrma.' Ia bertanya

logr, 'Di mana letalotya?' Ia menjawab, 'Di sumur Dzarwan."'

Dzarwan adalah sebuatr sumur di wilayah Bani Ztxarq. Aisyatr

berkata, "Kemudian Rasulullah SAW mendatanginya lalu kembali

kepada Aisyatr dan berkata, 'Demi Allah, sungguh airnya (sumur

tersebut) seolah-olah seperti air inai yang telah membusuk, dan

seludang mayangtya seperti kepala-kepala syetan."' Aisyah berkata,

"Kemudian Rasulullatr SAW datang lalu memeritahunya tentang

sumur itu, maka aku berkata, 'Watrai Rasulullah! Mengapa engkau

tidak mengeluarkannya?' Beliau menjawab, 'Adapun ala+ Allah telah

menyembuhkanla4 dan alcu tidak suka menimbulkan keburuknn

terhadap manusia."' Isa bin Yunus dan Al-Laits bin Sa'ad

menambahkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata,'

'Nabi SAW disihir, lalu beliau berdoa dan berdoa..." lalu disebutkan

haditsnya.

Keteransan Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan haidts Aisyah, u.3r 3f

* *i *V?nt ul:o golr.o Nabi SAW disihir).Penjelasarurya telah

dipaparkan di akhir pembahasan tentang pengobatan. Abu Daud, An-
Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, 'n.ht'oi

u*'yyu1 orrt'iu- ot'ry- ors pi *v?0, T lr"rungguhnya Nabi
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SAW senang berdoa tiga kali dan beristighfar tiga kali). An-Nasa'i
menyatakannya shahih. Pada pembahasan tentang minta izin telah

dikemukakan hadits Anas, (* a:toi ySJiKi tsl o& (Apabila beliau

mengatakan suatu kalimat, beliau mengulanginya tiga kali).

'*,,",r'a,e:sO',f 
*i V tq *,t*", ; i>Ur:'-!i'n,k'tr:

,i-.t-,Jr oby.. Gtitbi &j#i' ,p'1r 1*a bin yunus dan Al-

Laits bin Sa'ad menambahkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari
Aisyah, dia berkata, "Nabi SAW disihir, lalu beliau berdoa dan

berdoa..." lalu disebutkan haditsnya). Demikian yang dicantumkan
pada riwayat mayoritas, tetapi semua kalimat ini tidak dicantumkan

dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Riwayat Isa bin Yunus telah
dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang pengobatan,

dan sesuai dengan judulnya. Lain halnya dengan riwayat Anas bin
Iyadh yang dikemukakan pada bab ini, karena tidak menyinggung
tentang pengulangan doa. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari

Ubaidullah bin Numair dari Hiysam pada hadits ini, t-i,i "; OS j On

{lalu beliau berdoa, kemudian berdoa, kemudian berdoa),

sebagaimana yang telah dijelaskan. Demikian juga penjelasan tentang
jalur Al-Laits mengenai sifat iblis pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan.

58. Mendoakan Keburukan bagi Orang-Orang Musyrik

6/
:>{J

,'#';.1 iC3 F,i.'&'"*t:i, lG j .|-,r;- t' f,
,6lurfu ;'t'"*t:i ,lu, g:xar C. *)ir il' JbUt

(;rP f\i,y'4 A,lY t'7 ?'t,s ;:i

s+i di ,*t *?', * Ut Ju :yi..- ;t J$i
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Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Nabi SAW mengucapkan, 'Ya
Allah, tolonglah alat atas mereka dengan tujuh tahun (paceklik)

sebagaimana tujuh tahun (paceklik) di masa Yusuf)" Beliau juga
mengucapkan, *Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal." Ibnu Umar
mengatakan, "Nabi SAW berdoa dalam shalat dengan mengucapkan,
'Ya Allah, lalcnatlah si Fulan dan si Fulan,'hingga Allah menurunkan

ayat'Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka.'
(Qs. Aali 'Imraan [3]: 128)."

*\t ,-* :t J?, G'>:Jti tli:??nt or, jri o_J it *
lfL,.,t14r ef ,7qt JiJ'"&:)i,i6 qt?\i e {-i

'$3tgfY,-'t|<ti
6392. Dari Ibnu Abi Aufa RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

mendoakan keburukan bagi golongan yang bersekutu, beliau
mengucapkan, 'Ya Allah yang menurunkan Al Kitab, yang Maha
Cepat hisab-Nya, porak porandakanlah pasukan golongan yang
b ers elaiu, kalahkanlah mereka dan goncangkanl ah mereka. "'

#- h' '1i :Ju ti1 ors *i fLiit 'u o;r"oi ,i;-; o_ri *
€j ; ;& ;r'#)i,* :qt r>v',y r?\i "s')t G,rr+
g:f '"&i 

14 ;'4a, df 
,#i ,ljt ; -;lt df '&Li ,";1

.';L'1.d r+'*
6393. Dari Abu Hurairah, "Bahwa Nabi SAW apabila telah

mengucapkan,'Sami'allaahu liman hamidah' (Allah mendengar

qi;r ,d; ,,;; -b Ubj \ilt''ai ,:bF n
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orang yang memuji-Nya) pada raka'at terakhir shalat Isya', beliau
membaca qunut, 'Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah. ya
Allah, selamatkanlah Al walid bin Al watid. ya Allah, selamatkanlah
salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah golongan lemah dari
orang-orang yang beriman. ya Allah, kuatkanlah tekanan-Mu
terhadap suku Mudhar. Ya Allah, jadikanlah pada mereka paceklik
sebagaimana paceklik (pada masa) yusuf .,,

'#id-ai *'t iai,t *'atc-i,i.:ib\t *.,;rV
" :o * -o) *3 *\, e 4tt;i, c, ,i;rU ,i,!;sr
X. .O. t t , _J zc
nil ,*L '^:;; o!:J'y-: ,v,,,ir ,>V e fra* '4 ,g-lL *,,

.'j?;,
6394. Dari Anas RA, "Nabi SAW mengirim pasukan yang

disebut pasukan qari', lalu mereka terbunuh, maka aku tidak pernah
melihat Nabi SAW bersedih karena sesuatu seperti beliau bersedih
atas mereka. Maka beliau pun membaca qunut selama sebulan dalam
shalat Subuh, dan beliau mengucapkan, ,sesungguhnya 

suku
Ushayyah telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.,,,

\t .a 4t* r:ril-lrAt ot{ :"c-JG6 hr eru,G f
;tqb?"r *>r'a^xG'db, |l ;L'tt i :ti{- *i f,;
:rt-,j *ht * Ut Ju" .z-$r', rtt i "e ,',lra |e:rj

,4 t|-:'.lw lr ;\i G,ylt;- 1r;ht";rt,*.G n>V'# i;',)i ;t ,# {ri lt \b!'rt(,,'C:;'{ri ,!,

'#"jiT
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6395. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Orang-orang Yahudi

pemah memberi salam kepada Nabi SAW dengan mengucapkan,

'Assamu 'alaika' (semoga kematian menimpamu)." Aisyah RA
memahami perkataan mereka, maka dia pun berkata,

"Wa'alaikumussaamu wal-la'nah (semoga kalianlah yang ditimpa

kematian dan lalcnat)." Maka Nabi SAW bersabda, "Tenanglah wahai

Aisyah, sesungguhnya Alla,, menyukai kelembutan dalam segala

ttntsan." Aisyah berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau tidak

mendengar apa yang mereka ucapkan?" Beliau menjawab, "Apakah

engkau tidak mendengar bahwa aku telah membalas (ucapan)

mereka, yaitu aku katakan, 'Wa'alailanm' (dan semoga menimpa

kalian)."

4L\t ,* ")te 
k :Jv ir hr ',fr /.b c-ri i ,*'*

* 6*a ts tir: *ii'i,r'j ir >r, i,lr, ,a:dt U rl-j
. At iu e1 .'fiit,iv e "b4it 

ifu
6396. Dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata, "Ketika kami

bersama Nabi SAW saat perang Khandaq, beliau berkata, 'Semoga

Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan

api sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari shalat wushta

hingga terbenamnya matahari', yaitu shalat Ashar."

Keterangan Hadits:

(Bab mendoakan keburukan bagi orang-Orang musyrik).

Demikian judul yang dicantumkan di sini. Sedangkan pada

pembahasan tentang jihad, dia mencantumkan judul ini disertai kata

porak poranda dan kegoncangan. Pada bab ini Imam Bukfiari
menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, "fbnu Mas'ud mengataknn, "Nabi SAW
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mengucapkan, 'Ya Allah, tolonglah alat atas mereka dengan tujuh

tahun (paceklik) sebagaimana tujuh tahun (paceklik) di masa

Yusuf'.". kri bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara

maushul pada pembahasan tentang Istisqa' (mohon hujan).

Keduar "Beliau juga mengucapkan, "Ya Allah, binasakanlah

Abu JahaL " Bagign ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Zaid. Ini
adalah bagian dari hadits Ibnu Mas'ud juga tentang kisah kotoran unta

yang diiemparkan oleh orang yang paling celaka ke punggung Nabi

SAW. Hadits ini telah dikemukakan secara maushul pada pembahasan

tentang thaharah, dan ini merupakan hadits keempat pada judul yang

saya sebutkan tadi dalam pembahasan tentang jihad.

Ketiga, "Ibnu Umar mengatakan, "Nabi SAW berdoa di dalam

shalat dengan mengucapkan, 'Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si

Fulan,' ltingga Allah, menurunkan: 'Tidak ada sedikit pun campur

tanganmu dalam urusan mereka. ' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128). " Ini
juga merupakan bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara

maushul pada pembahasan tentang perang uhud dan pembahasan

tentang tafsir surah Aali 'Imraan. Penjelasannya jugu telah

dikemukakan, demikian juga penyebutan nama-nama orang yang

beliau doakan itu.

Keempat, "Bagi golongan yang bersekutu'.'. Keterarrgan yang

dimaksud ini baru saja dikemukakan di atas. ,it4t iy.r, yakni sangat

cepat dalam menghitung, atau maknanya bahwa kedatangan

perhitungan-Nya sangat cepat. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan

pada bab "Janganlah Kalian Mengharapkan Berjumpa dengan Musuh"

dalam pembahasan tentang jihad.

Kelima, hadits Abu Hurairah tentang doa qunut untuk mereka

lematr dari kalangan orang-orang yang beriman. Di dalamnya

disebutkan,|bi ,* alvt ii:ir idili (Ya Allah, htatkanlah tekanan-Mu

terhadap sulat Mudhar). Maksudnya, hukumlatr mereka dengan keras.

Asal maknanya adalah menginjak dengan kaki, maksudnya adalah
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membinasakan, karena yang menginjak sesuatu dengan kaki berarti

menghancurkannya. Mudhar adalah nama kabilah yang terkenal, yaitu

asal marga Qais, Quraisy dan lain-lain. Pada pembahasan tentang

jihad disebutkan bahwa penjelasan hadits ini akan dipaparkan pada

pembahasan tentang peperangan, namun tidak mencukupi sehingga

baru dapat dipaparkan pada penafsiran surah An-Nisaa'.

fq j: a!t' ft'#i (Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin

Hisyam).Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia mengatakan, "Dia
adalah pamannya Abu Jahal." Ibnu At-Tin mengatakan, "Berdasarkan

ini, maka nama Abu Jahal adalah Hisyam dan nama kakeknya juga

Hisyam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak benar, karena nama Abu

Jahal adalah Amr dan nama ayal'nya adalah Hisyam. Salamah adaiah

saudaranya, ini tidak diperselisihkan di kalangan para sejarawan.

Kemungkinan maksudnya "maka nama ayabnya Abu Jahal", jika
demikian maka itu benar, tapi karena ia mengatakan bahwa Salamah

adalah pamannya Abu Jahal, maka itu tidak benar, sehingga kembali

salah.

Keenam, hadits Anas, *Nabi SAW mengirim pasukan yang

disebut pasukan para qari). Penjelasannya telah dipaparkan pada

judul "Perang Bi'r Ma'unah" dalam pembahasan tentang peperangan.

t*1 (bersedih) daikata al wajd, artinya al huzn (kesedihan).

Ketujuh, hadits Aisyah, "Orang-orang Yahudi pernah

mengucapkan salam". Penjelasannya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang minta izin.

Kedelapan, hadits Ali, "Ketika kami bersama Nabi SAW saat

perang Khandaq", di dalamnya disebutkan,"Semoga Allah memenuhi

htburan-latburan dan rumah-rumah mereka dengan api".
Penjelasannya telah dipaparkan pada penafsiran suratr Al Baqarah,

dan saya pun telah mengisyaratkan perbedaan pendapat para ulama
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mengenai shalat wustha hingga mencapai 20 pendapat.

Abu Al Hasan bin Al Qashshar mengatakan tentang

penakwilarurya, "Sebenarnya pemberina nama 'Ashar' untuk
'Wustha' khusus pada hari tersebut, karena mereka sangat sibut

sehingga lalai shalat Zhuhur, Ashar dan Maghrib, maka jika dikaitkan

dengan ketiga waktu tersebut, Ashar merupakan Wushta (waktu

pertengahan arfiara Zhuhur dan Maghrib). Dalam hal ini yang

dimaksud bukan wusthaa yang terdapat dalam penafsiran surah Al
Baqarah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi dalam riwayat ini, tli
.*;lrif* Qa adalah shalat Ashar),telah dipastikan oleh Al Karmani

bahwa ia merupakan kalimat periwayat yang disisipakan dalam hadits.

Pendapatnya ini perlu diteliti, karena telatr dikemukakan pada

pembahasan tentang jihad dari riwayat Isa bin Yunus, dan dalam

pembahasan tentang peperangan dari riwayat Rauh bin lJbadah, serta

dalam pembahasan tentang tafsir dari riwayat Yazid bin Harun dan

riwayat Yatrya bin Sa'id, semuanya dari Hisyam, bahwa tidak satu

pun yang menyebutkan shalat Ashar, hanya saja pada pembatrasan

tgntang peperangan disebutkan,',.,J-;Jrt"{.tbbi ;i (hingga

terbenamnya matahari), ini mengesankan bahwa yang dimaksud

adalah shalat Ashar.

Imam Muslim juga menukil demikian dari riwayat Abu
Usamah, dari riwayat Al Mu'tamir bin Sulaiman, dan dari riwayat

Yahya bin Sa'id, ketiganya dari Hisyam, dengan redaksi, i* 6;1i,3

,>;Sr ry* ,}ilr g:t'b)t (mereka telah menyibukkan kami dari shalat

Wusha, shalat Ashar). Demikian juga yang dinukil dari jalur Syutair

bin Syakal dari Ali, dan dari jalur Munah dari Abdullah bin Masud,

sama seperti itu. Lebih jelas dari itu adalah yang dinukil dari hadits

Hudzaifah secara marfu', kit r>b * Sji3 lmereka menyibukkan

kami dari shalat Ashar), yang secara zhahir hadits ini adalah hadits

yang sama.
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Di dalam sanad hadits ini disebutk *r,'qf":\i t$:rt @l Anshari

menceritakan kepada kami), yaitu Muhammad bin Abdillah bin Al
Mutsanna Al Qadhi, salah seorang guru Imam Bukhari, tetapi
mungkin dia menukil darinya melalui perantaraan orang lain
sebagaimanayangterdapat di sini. Kemudian redaksi, 'C;. ?t4 t$:r,

)L*, (Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami) menguatkan

pendapat yang menyatakan mengenai riwayat yang terdapat dalam

pembahasan tentang jihad dari jalur Isa bin Yunus, bahwa ir::; f ri::t;

(Hisyam menceritakan kepada kami) adalah Ibnu Hassan. Tadinya

saya mengira bahwa dia adalah Hisyam Ad-Dastuwa'i, dan saya

menyangkal Al Ashili yang menyatakan bahwa dia adalah Ibnu
Hassan, kemudian dia menukil pendapat yang menilai Hisam bin
Hassan sebagai periwayat yang lemah yang ingin menolak hadits
tersebut, dan saya menaggapinya. Setelah mencermati riwayat ini saya

menarik kembali dugaan tersebut, dan sekarang saya menjawab bahwa
walaupun Hisyam bin Hassan diperbincangkan oleh sebagian imam
hadits tentang hapalannya, nirnun tidak seorang pun yang menilainya
dha'if, dan mereka sepakat bahwa dia adalah seorang yang kredible
dalam periwayatannya dari guru yang darinya dia menceritakan hadits
bab ini, yaitu Muhammad bin Sirin. Sa'id bin Abi Arubah
mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang lebih hafal dalam
meriwayatkan dari Ibnu Sirin dibanding Hisyam." Yahya Al eaththan
mengatakan, "Hisyam bin Hassan adalah seorang yang tsiqah dalam
meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin." Ia juga mengatakan, "Ia
lebih aku sukai dalam meriwayatkan dari Ibnu Sirin daripada Ashim
Al Ahwal dan Khalid AlHadzdza'." Ali bin Al Madini mengatakan,
"Yahya Al Qaththan menilai hadits Hisyam bin Hassan dari Atha'
sebagai hadits yang lemah, sedangkan para sahabat kami menilainya
kuat." Ia juga mengatakan, "Adapun haditsnya dari Muhammad bin
Sirin adalah shahih." Yahya bin Ma'in mengatakan, "Dia menafikan
haditsnya dari Atha', dari Ikrimah dan dari Al Hasan."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ahmad mengatakan, "Dia hampir

tidak pernah diingkari, kecuali engkau dapatkan yang lairurya

menceritakan itu, baik itu Ayprb ataupun Auf." Ibnu Adi mengatakan,

"Hadits-haditsnya baik, dan aku tidak melihat suatu kemungkaran di

dalamnya." Di dalam Ash-Shahifuain, dia tidak mempunyai suatu

riwayat pun dari Atha', namun dalam riwayat Imam Bukhari ada

sedikit riwayatnya dari Ikrimah dan ada riwayat lain yang

menguatkannya.

59. Mendoakan Orang-Orang Musyrik

,k yt{;t, e t*; t-ut?F,a?nt *>r;;j si?
*:*?'r
6t'"r.rW tAL

6397. Dari Abu Hurairah RA, "Ath-Thufail bin Amr datang

kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya suku Daus telatr bermaksiat dan menolak, maka

mohonkanlah kepada Allah agar menimpakan keburukan terhadap

rnereka.' Orang-orang mengira bahwa beliau akan mendoakan

keburukan unfuk mereka, nzrmun beliau mengucapkan, 'Ya Allah,

tunjulrkanlah sulat Daus dan datangkanlah mereka'."

Keterangan Hadits:

Judul ini dan hadits Abu Hurairah di dalamnya telah

dikemukakan pada pembahasan tentang jihad, nilmun dengan

tarnbalran redaksi, ;silq.o'*iju, (dengan petunjuk untuk melunakkan

hati mereka). Penjelasannya telah dipaparkan di sana. Saya juga telah

menyebutkan segi yang memadukan kedua judul itu, yakni
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mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrik dan mendoakan

kebaikan bagi orang-orang musyrik.

Ibnu Baththal mengemukakan, bahwa adanya doa kebaikan

bagi orang-orang musyrik menghapuskan doa keburukan bagi orang-

orang musyrik, berdasarkan firman Allah dalsm surah Aali 'Imraan

ayat 128,i7 ;\\ b U A qiaon ada sedikit pun campur tanganmu

dalam urusan mereka). Dia mengatakan, "Namun mayoritas

menunjukkan tidak ada penghapusan, dan mendoakan keburukan bagi

orang-orang musyrik itu diperbolehkan. Adapun yang terlarang adalah

melakuakn hal itu terhadap orang-orang yang sedang dibujuk hatinya

karena diharapkan mau memeluk Islam." Kemungkinan untuk

menggabungkan keduanya adalah bahwa yang diperbolehkan adalah

bila dalam doanya ada yang bisa membuat mereka jera untuk tetap

bersikeras dalam kekufuran, sedangkan yang dilarang adalah

mendoakan kebinasaan mereka karena kekufuran yang mereka

lakukan, dan dibatasinya dengan permohonan hidayah menunjukkan

bahwa yang dimaksud dengan permohonan ampunan yang disebutkan

dalam hadits lainnya, o'J:Jt;- 1';$rJ €:P.'r*! Qq*p"nilah kaumku

karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui) adalah pemberian

maaf atas kejahatan terhadap diri beliau sendiri, bukan permohonan

untuk menghapuskan seluruh dosa mereka, karena dosa kekufuran

dapat dihapus. Atau yang dimaksud dengan ucapan beliau, *t
(ampunilah mereka) adalah tunjukkanlah mereka kepada Islam

sehingga bisa diberi ampunan. Atau maknanya adalah "ampunilah

mereka bila mereka memeluk Islam".

tidak
o ti

r+t
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60. Ucapan Nabi SAW, "Ya Allah, Ampunilah apayang telah Ahu

Kerjahan dan Apayang Aka Tangguhhan."

34.r:rJ.ot:- fi,'*,r*\t*Ut*;; €j *
ui ci F eli G eG-l: ,J);3 *7"W C *t |+t ,,a!rst

,fj,q: r*bi,q*i Gt;-tb, d.'Pt'"#i,& y, Pt
J, L'r;f 6j,'o';l t:, U:i 6 J.'-itt ifii,e y'J)

."t-*,:,e lr * U?r,? trt Uii ?t$t ui,L:rLi

'* ,o[,',;\ oj?:^;1 ,1:'; ,*t3 cla ,r"" ',i. lt'r& ,SG::

Fj*i,' & d,*,*j'*,;;,;j ii;'j,sj
.lF.

6398. Dari Abu Musq dari Nabi SAW, beliau berdoa dengan

doa ini *Ya Allah, ampunilah dosalcu, kebodohanl<u, sikaplcu yang

melampaui batas dalam segala untsanlan, dan apa saia yang Englcau

lebih mengetahuinya daripada aht. Ya Allah, ampunilah kesalahan-

lcesalahanlcu, kesengajaanlu, kcbodohanleu, kesungguhanlcu, dan

semua yang ada padalru. Ya Attah, amlrunilah apa yang telah aku

lahtkan dan apa yang alu tangguhknn, apa yang aht sembunyikan

dan apa yang aku tampakkan. Engkaulah yang memaiukan dan

Engkau pula yang menangguhkan, dan Engkau Maha Kuasa atas

segala sesuatul.

Ubaidullah bin Mu'adz berkata: Ayatrku menceritakan kepada

kami, Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu

Burdatr bin Abi Musa, dari ayahnya, dari Nabi SAW...seperti itu.
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l.ct 1. z t$r. €.t, dy ,rj i f oj '* |IGJL I ,i;|L Jltr\tlr-

.L,y

6399. Israil menceritakan kepada kami, Abu Ishaq

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Musa dan Abu
Bwdah yang aku kira dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW,
bahwa beliau berdoa, *Ya Allah, ampunilah dosala4 kebodohanlcu,

silraplcu yang melampaui batas dalam urusanht, dan apa saja yang
Engkau lebih mengetahuinya daripada alcu. Ya Allah, ampunilah
senda guraulru, kesungguhanlcu, kekeliruanla+ kesengajaanlat, dan
semua itu yang ada padalat".

Keterangan Hadits

Demikian Imam Bulfiari mencantumkan judul ini dengarr

mengutip bagran dari haditsnya. Bagian ini mencakup semua yang

terkandung dalam haditsnya, karena semua yang disebutkan tidak
terlepas dari dua kemungkinan itu.

.. i6lij il' {3 562 lUtaAuilah bin Mu'adz mengatakan...).

Imam Muslim menukilnya dengan redaksi, iJi',i.Ar L# (s3i
(Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami). Demikian juga

yang dikatakan oleh Al Ismaili, itli'i. i' Up $:Jt u[, ;i. $;St et:.t;

Fr(n Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin

Mu'adz menceritqkan itu kepada kami). Al Ismaili mengisyaratkan

balrwa dalam sanad-nya ada 'illah (aib) lain, dia mengatakan, "Aku
mendengar seorang hafizh (penghafal hadits) mengatakan bahwa Abu
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Ishaq tidak mendengar hadits ini dari Abu Burdah, tapi ia

mendengarnya dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, aib ini tidak menodai atau merusak hadits tersebut,

karena Syu'bah tidak pernah meriwayatkan dari seorang mudallis

kecuali yang dipastikan bahwa dia mendengarnya dari gurunya.

Pada jalur periwayatan ketiga, Imam Bukhari menyebutkan,

*ri * i*i is'| €t Ai ,tt i f €j c o6rl i $:,a'Sa.rr,1*:,s

"s;,:'\\ 
*;i (Israil menceritakan kepada kami, Abu Ishaq

menceritakan kepada kami dari abu Bakar bin Abi Musa dan Abu

Burdah yang alot kira dari Abu Musa Al Asy'ari). Saya tidak

menemukan jalur Isra'il ini dalam Mustakhraj Al Isma'fli, sementara

Abu Nu'aim juga tidak menemukan jalur lainnya sehingga dia

menukilnya dari jalur Imam Bukhari dan tidak dari jalur lainnya. Al
Ismaili menyatakan bahwa Syarik, Asy'ats dan Qais bin Ar-Rabi'

meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari

ayatrnya. Saya juga menemukan jalur Ismail yang lainnya yang

dinukil oleh Abu Muhammad bin Sha'id di dalam Fawaid-nya, dari

Muhammad bin Amr Al Harawi, dari Ubaidullatr bin Abdil Majid,

dimana Imam Bukhari menukilnya dari jalurnya dengan sanadnya.

Dalam riwayatnya dia mengatakan, "Dari Abu Bakar dan Abu Burdah

bin Abi Musa dari ayah mereka," tanpa keraguan, dan dia

mengatakan, "Gharib dari hadits Abu Bakar bin Abi Musa." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, Israil ini adalah lbnu Yunus bin Abi Ishaq. Dia

adalah orang yang paling kredibel terhadap hadits kakeknya.

Catatan:

Al Karmani mengemukakan bahwa pada sebagian naskah

Imam Bukftari disebutkan, "Abdullah bin Mu'adz" (bukan

Ubaidullatr). Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak benar. Ia juga

mengemukakan bahwa pada sebagian naskah dari jalur Isra'il

Abdullalr bin Abdil Hamid dengan membelakangkan miim lb*an
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"Majid"]. kri juga salah, karena dia adalah Abu Ali Al Hanafi dan

dikenal termasuk kalangan para periwayat Shahihain.

oV'ls)t t* i;,.," oi; fi (Bahwa beliau berdoa dengan doa ini).

Dalam jalur-jalur periwayatannya saya tidak melihat keterangan

tentang letak doa ini, tetapi sebagian besar bagian akhirnya dalam

hadits Ibnu Abbas (bukan hadits Abu Musa) disebutkan bahwa Nabi

SAW mengucapkarulya dalam shalat malam, sebagaimana yang telah

dijelaskan. Disebutkan juga dalam hadits Ali yang dinukil Imam

Muslim, bahwa beliau mengucapkannya di akhir shalat. Ada

perbedaan dalam riwayat itu, apakah beliau mengucapkannya sebeJum

salam atau setelahnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "U oFi""j

63'o;;1 q |u'?i G3 U:i G C ,e\ liili ,p>f.lr 1 ;i::Sr ;.i:tt;"6 ii
il:f lt ,-il , ?iit ull llillr ui ,h yrqi *'i t;t |Ati ui ,C?i
(kemudian di bagian akhirnya di antara tasyahhud dan salam, beliau

mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah kulakukan

dan apa yang aku tangguhkan, apa yang aku sembunyikan dan apa

yang aku lampaui batasnya, apa yang aku tampakkan dan apa yang

Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah ytang

memajukan dan Engkau pula yang menangguhkan. Tidak ada

sesembahan kecuali Engkau."). Dalam riwayatnya yang lain

disebutkan, ..',*:J-3 6 ,!. *ln*ri ,j'; '{ tt, (Ketika satam beliau

mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku kerjakan...).

Untuk mengompromikan kedua riwayat ini adalah dengan

mengartikan yang kedua dengan "hendak salam", karena jalur kedua

riwayat ini sama. Ibnu Hibban menukilnya dalam Shahifu-nya dengan

redaksi, 'l' ;'t 9)'1al,t'U ej tal o€ (Begitu selesai shalat dan beliau

salam), secara zhahir menunjukkan setelah salam. Kemungkinan juga

beliau mengucapkan itu sebelum salam dan sesudahnya. Dalam hadits

Ibnu Abbas disebutkan redaksi yang menyerupainya sebagaimana

yang telah saya jelaskan.
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,# t). *l'q: (Y" Allah, ampunilah dosala)' Al Khathii'ah

artinya adz-dzanb (dosa).

* Oft 'f et?ls $ikadat yang melampaui batas dalam

segala urusanlcu). Israaf artinya melampaui batas. Al Karmani

mengatakan, "Ada kemungkinan hanya terkait dengqn sikap

melampaui batas, dan kemungkinan juga terkait dengan semua yang

disebutkan."

€r#) rt6-th+ d.Wl (Ampunilah kesalahan-kesalahanlat, dan

kesengajaanlat). Dalam riwayat Al Kasymihani pada jalw Isra'il

disebutkan dengan kata n...$? (kesalahankz). Demikian juga yang

dinukil Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dengan sanad

yang disebutkannya dalam Ash-Shahih. lni yang sesuai, karena

disebutkannya kata "sengaj{', tapi mayoritas periwayat menyebutkan

yang pertama.

Al Khathaayaa adalah jamak dari kata al khathii'ah

(kesalahan). Disebutkannya kata al 'amd (kesengajaan) dengan kata

khathii'ah merupakan bentuk perangkaian kata yang khusus kepada

yang umum, karena kesalahan lebih umum daripada kekeliruan dan

kesengajaan. Atau merupakan bentuk perangkaian yang umum kepada

yang umum.

€+t ,#: (Kebodohanht dan kesungguhanlat). Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan, €Fj d:" ,t'$11o*punilah senda

guraulru dan kesungguhanku), ini lebih sesuai. Al Jidd (kesungguhan)

adalah lawan daripada al hazl (senda gurau).
.,,

€* Es $j (dan semua itu ada padaku), yakai yang ada atau

mungkin ada.

.. U:i 6 d. P\ *lli ga Allah, ampunilah apa yang telah aku

Rahasia yang dimaksud beserta penjelasannya telah
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dipaparkan.

?it Ufl ii,iiit'c.Jji lZngknulah yang memajukan dan Engkau

pula yang menangguhkan). Dalan riwayat Imam Muslim disebutkan,

ifi' U|'&hi (Ya Allah, Engkaulahyang memajukan...).

"i"* 7f g *'r)?1 (Dan Engkau Maha Kuata atas segala

sesuatu).Dalam hadits Ali yang telah saya isyaratkan disebutkan, il ,
Uilt Qidak ada sesembahan kecuali Engkau) sebagai ganti kalimat,

i* y F *'c:12 gan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu).

Setelah menyoroti kemusykilan bahwa doa ini berasal dari Nabi SAW

kendati pun Allah telah berfirm an, fLi ti:, qt ",y '?,ta| U ltt U '7;4.

(Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah

lalu dan yang akan datang. (Qs. Al Fath [a8]: 2)), Ath-Thabari
mengatakan yang intinya, "Nabi SAW melaksanakan apa yang

diperintahkan Allah kepadanya untuk bertasbih dan memohon

ampunan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan." Dia
mengatakan, "Ada orang yang mengatakan bahwa permohonan ampun

beliau adalah mengenai kesalahan yang terjadi karena lupa dan

lengah, atau karena ijtihad yang tidak benar. Lalu ditanggapi, bahwa
jika demikian, tentu para nabi dianggap bersalah karena hal yang

semacam itu sehingga kondisi mereka lebih berat daripada umat

mereka."

A1 Muhasibi mengatakan, "Para malaikat dan para nabi lebih
takut kepada Allah daripada selain mereka. Takutnya mereka

merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan. Sedangkan

permohonan ampun mereka adalah permohonan ampun dari

kekurangan, bukan dari dosa yang terjadi."

Iyadh mengatakan, "Bisa jadi ungkap an, n4 ,,J',j{
(ampunilah dosaku) danbfi 6:tcJi:i 6 d.W\ (ampunilah apa yang

telah alu lakukan dan apa yang alru tangguhkan) adalah sebagai
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bentuk ungkapan kerendahan hati, ketundukan dan kesyukuran kepada

Tuhannya, karena telah mengetahui bahwa beliau telah diampuni."

Ada juga yang mengatakan, bahwa permohonan ampun itu mengenai

kelalaian atau lupa. Ada juga yang mengatakan bahwa itu mengenai

apa yang telah lalu sebelum menjadi nabi. Menurut sebagian orang,

bahwa dosa kecil bisa saja te{adi pada diri para nabi, maka

permohonan ampun tersebut adalah berkenaan dengan dosa kecil itu.

Ada juga yang mengatakan seperti yang disebutkan dalam suratr Al

Fath, CJ-ii;?:rJi r; Xrr Ui #.(Supoyo Allah memberi ampunan

kepadamu terhadap dosa yang telah lalu), yalani dari dosa bapakmu,

Adam, ?l-3 ti1 Oang akan datang), yakni dosa-dosa umaknu. Al

Qurthubi mengatakan dalam kitab Al Mu/him, "Kesalahan bisa terjadi

pada diri para nabi, karena mereka juga mukallaf. Oleh karena itu,

mereka khawatir te{adi kesalatran sehingga mereka memohon

perlindungan." Ada juga yang mengatakan bahwa beliau

mengucapkan permohonan ampun itu sebagai bentuk kerendahan hati

dan ketundukan agar dicontoh oleh uniatnya.

Catatan:

Al Karmani menukil dengan mengikuti Mughalthai, dari Al

Qarafi, bahwa ucapan seseorang dalam doanya, u*i$ *.Wy gi
(Ya Allah, ampunilah semua kaum muslimin) adalah memohon yang

mustahil, karena para pelaku dosa besar bisa masuk neraka, sedangkan

yang masuk neraka adalah karena tidak diampuni. Pendapat ini

ditanggapi, bahwa hal itu tidak mengindikasikan larangan, dan tidak

adanya pengampunan itu berakibat kekal dalam neraka. Sedangkan

mengeluarkan (dari neraka) dengan syafa'at atau pemaafan, adalah

pengampunan secara umum. Hal ini ditanggapi, bahwa pandangan

tersebut bertentangan dengan ucapan Nuh AS sebagaimana yang

disebutkan dalam surah Nuuh ayat28, ,p. ,ySW:'e{.th 'I. 
*y*t

67A - FATHUL BAARI



ot-ll.i6 *}$i gi Vo Tuhanlat! Ampunilah alat, ibu bapaklat,

orang yang masuk ke rumahlat dengan beriman dan semua orang
yang beriman lahi-laki dan perempuan) dan ucapan Ibrahim AS

dalam surah Ibraahiim ayat 41, ?friyr'W3Jt'r€.i.1* ,!. gr €.1

i+r;.-r.ir (Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaklat

dan sekalian orang-orang mulvnin pada hari terjadinya hisab [hari
kiamatJ). Lain dari itu, Nabi SAW juga diperintah untuk itu dalam

firman Allah surah Muhamma d, ayat 19, 9ta:1.Jltt 4#3 ,lall. ga'6
(Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi [dosa] orang-orang
mukmin, laki-laki dan perempuan). Kesimpulannya, bahwa

permohonan dengan redaksi yang umum tidak memastikan bahwa hal
itu untuk setiap pribadi. Kemungkinan yang dimaksud Al Qarafi
adalah larangan memaksudkan untuk setiap pribadi, dan bukan

larangan memenj atkan doa tersebut.

61. Berdoa di Waktu (yang Dikabulkan) yang Ada pada Ifari
Jum'at

:j-,t ;a\t e rdt -riiG ,JG &ht *>.,i;; ,;ri *
\ttpi,' i'u; ,rAi*.o';iV@t;yizr-, a;*,ir fi- e

.G:i:;-,t#- :$, :e,;* Jv3 .itbef

6400. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "eto Al Qasim
SAW bersabd4 'Pada hari Jum'at ada saat/wahu yang tidaklah
seorang muslim tepat pada saat itu dia tengah berdiri melaksanaknn
shalat memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah memberinya.'
Beliau mengisyaratkan dengan tangannya: Kami katakan, 'Beliau
menyedikitkannya, mengecilkannya. "'
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Keteransan Hadits:

(Bab berdoa di wahu yang ada pada Hari Jum'at).

Maksudnya, saat atau waktu yang diharapkan untuk dikabulkannya

doa (waktu mustajab). Dalam pembahasan tentang hari Jum'at, Imam

Bukhari mencantumkan judul "Waktu (mustajab) yang terdapat pada

hari Jum'at", namun dalam bab itu dan juga dalam bab ini, Imam

Bukhari tidak mencantumkan sesuatu yang menetapkan waktunya.

Ada banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Al Khaththabi

membatasinya hanya pada dua waktu, yaitu waktu shalat dan waktu di

siang hari ketika matahari hampir terbenam. Redaksi hadits ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang hari Jum'at dari jalur A1 A'raj

dari Abu Hurairah, ,l q, lrr' i'r:; ,l^"CS'$ji!f.J"r:? @ti-:i. zbt- ar

,4k"9*. )bli .ttilit"bi ("Di dalamnya terdapat suatu saat dimana

tidaklah seorang hamba muslim tepat pada saat itu dia tengah berdiri
rnelal<sanakan shalat memohon sesuatu kepada Allah, keanali Allah
memberinya." Seraya berliau mengisyaratlan dengan tangannya

bahwawalctu itu sangat sedikit).

Saya juga telah mengumpulkan beragam pendapat mengenai

waktu yang dimaksud hingga lebih dari 40 pendapat. Menurut saya,

banyaknya pendapat mengenai hal ini seperti halnya pendapat-

pendapat mengenai laila,tul qadar. Saya temukan keterangan dalam

sebuah hadits yang menunjukkan faktor penyebab beragamnya

pendapat pada kedua masalah ini, yaitu hadits yang dinukil Imam

Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, dari jalur Sa'id bin

Al Harits dari Abu Salamatr, dia mengat atcan, i|-j 6'ot 4* Uf U 't#
:Jd *t * h' & ,i'W Uji; i,:lui .y;;J G d'ebilt ;p ut:t;

3:r-iir U qt u Wt j W."t* ;t (Atat berkata, "tvahai Abu

Sa'id, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada kami

tentang waldu yang terdapat pada hari Jum'at." fa berkata, "Aku

pernah menanyakannya kepada Nabi SAI{, beliau pun bersada,

"sesungguhnya alu telah diberitahu, kemudian aku diiadikan lupa
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alran hal itu sebagaimana aht dijadikan lupa tentang lailatul
qadar.'). Hadits ini mengisyaratkan batrwa setiap riwayat yang

menetapkan wakfu tersebut secara marfii'adalatr tidak benar.

fp3rt S*-lUemohon kebaikan kepada Attah).Dalam riwayat

Al A'raj disebutkan kata yang membatasinya, yaitu i$ lsesuatrz), dan

batrwa keutamaan tersebut hanya bagr yang mernohon kebaikan. Ini
tidak termasuk doa keburukan, seperti doa untuk memutuskan

silaturahim dan yang sepertinya.

9#,Swii (Seraya mengataknn [mengisyaratkanJ dengan

tangannya). Ini merupakan bentuk ungkapan kata dengan maksud

perbuatan. Dalam riwayat Al A'raj disebutkan, g*')gii (seraya

mengisyaratkan dengan tangannya).

6::ri,t1iili" : $i 1K am r katuknn,' B e I i au meny edikitkanny a,

mengecilkannya. ). Kemungkinan kata t4e- (menyedikitkannya) ini

sebagai penguat kata 6i-.ii (mengecilkannya). Demikian yang

diisyaratkan Al Khaththabi. Kemungkinan juga ia hanya mengatakan

salah satunya, tapi kemudian periwayat menggabungkannya. Saya

dapatkan dalam riwayat Al Isma'ili dari riwayat Abu Khaitsamah

ZtahairbinHarb,6:t^i-:t4iii-1*"oyedikitkannyadanmengecilkannya)

dengan menggabungkan keduanya. Ini sebagai penguat. Imam Muslim
menukilnya dari Zuhafu, dari Ismail, gurunya Musaddad dalam hal ini,
tetapi dalam riwayatnya tidak terdapat kata riii, d.rg* redaksi, jwli
ril-ii,--ij$i g*. (seraya mengatakan dengan tangannya

menyedikitlrnnnya, mengecilkannya). Abu Awanatr menukilnya dari
Az-Za'farmi dari Ismail dengan redaksi, 'ti A3kj,# ai3. 9*. Jttj
t{l*, (seraya mengatakan dengan tangannya. Kami katakan, "Beliau

mengecillrannya atau menyedikitkannya.'). Ini riwayat yang paling
jelas.
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62. Sabda Nabi SAWr"Doa kita terhadap orang-orang Yahudi

dikobulkan, sedangkan doa mereka terhadap kita tidsk
dikabulkan.)'

F') * \t * Ct rl ;'.igt oi,W ?nt *>,'*.G *
# t'e" i3i,\G u6 &1 :Ju .d)L iL:i $ut
J-\+ {rt-; *' ?" * ht J; t i*'&Y'**t \r
(,,'{";1 '{)i ,UG -';-;ir'r1-';;9:t, )$; ,,yi)u ,9)? ,l'^*.a

,i * c|-,G.* ,:r* L\t:-,rJ u ,#'/1i :Ju rQv

"e'ii tc'u'
6401. Dari Aisyah RA, sesungguhnya orang-orang Yahudi

mendatangi Nabi SAW, lalu mengucapkan, "Assaomu 'alaika

(semoga kematian menimparnu)." Maka Aisyah berkata, "Assamu

'alailrum wala'analatmullaah waghadhiba 'alaihtm (semoga

kematian menimpa kalian, serta Allah melaknat dan murka terhadap

kalian)." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tenanglah wahai Aisyah,

hendaklah engkau bersikap lembut dan jangan bersilcap kasar -atau
keji-." Aisyah berkata, "Tidal&ah engkau mendengar apa yang mereka

katakan?" Beliau menjawab, *Tidakkah engkau mendengar apa yang

alat katakan? Alu telah membalas (ucapan) mereka, lalu doalat

terhadap merkea dikabulkan, sedang doa mereka terhadaplat tidak

dikabulkan."

@:
(Bab Sabda Nabi SAW, "Doa bita terhadap orang-orang

Yahudi dilrabulkan, sedangknn doa mereka terhadap kita tidak

dil<abulkan "). Maksudnya, karsna kita mendoakan kebwukan untuk
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mereka dengan benar sedangkan mereka mendoakan keburukan untuk

kita dengan kezhaliman.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah

tentang ucapan mereka, Fl, ifui (semoga kematian menimpa kalian)

dan ucapannya, iArl'3i* ifui (semoga kematian dan lalcnat

menimpa kalian), dan di bagian akhir disebutkan, ', 1+*i'ff',>\St
"d';4,+t^;r"t') # d.Ut" telah membalas [ucapanJ mereka, lalu

doaku untuk mereka dikabulkan, sedang doa mereka untukku tidak
dikabulkan). Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir

disebutkan, tilbA:i.6i-13'# +W r:f, (dan sungguh dikabutkan doa

kita untuk mereka, dan tidak dikabulkan doa mereka untuk kita).
Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur Muhammad bin Al Asy'ats,

dari Aisyah disebutkan yang serupa dengan hadits bab ini, 'Ot ,'oi ,JUi

il, glti? u,H";" ;ff-k ls\:':j 't1t ry:a ,,;!.t;rrt1 ';.i,at 'cri r i,,'

y$t ?'i (Beliau bersabda, "Mengapa engkau. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai kekejian dan perkataan keji. Mereka mengucapkan

perkataan lalu kami membalas merekn, maka tidak ada sesuatu pun
yang mendatangkan mudharat kepada kami, sedangkan bagi mereka

berlaku hingga hari kiamat.') yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang minta izin, berikut perbedaan pendapat tentang maksudnya.

Dari sini disimpulkan, bahwa jika orang yang berdoa itu orang yang

zhalim terhadap orang yang didoakarurya, maka doanya tidak
dikabulkan. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam surah Ar-Ra'd
ayat 14, Ji'-b.+ ll G-it<itiOi t;i (Dan doa orang-orang kafir itu,

hany al ah sia- s i a b el aka).
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63. Ucapan"Aamiin'

,t;,ii'a;at ,j,i ti1 ,J$'rL:, ;v\t * dt ,f i;:) ,4 *
'u ?fi 6 {'-p *>ttt';U 1!"k Att e ,:;:i aEs>'ltlr;

'tiit

6402. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4

"Apabila qari' mengucapkan 'aamiin' maka hendaklah knlian

mengucaplrnn 'aamiin', l@rena para malaikat juga mengucapknn

'aamin'. Barangsiapa yang ucapan aamiin-nya bersamaan dengan

aamin-nya para malaikat, maka dosanyayang telah lalu diampuni-"

Keteransan lladits:

(Bab ucapan "Aamiin'). Maksudnya, ucapan 'aamiin' setelah

doa.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairatr, &.;uir $i $y

$U (Apabila qari'mengucapkan 'aamiin', maka hendaklah kalian

mengucapkan 'aamiin) sebagaimana telah dijelaskan pada

pembahasan tentang shalat. Yang dimaksud dengan qari' di sini

adalah imam, yaitu ketika membaca dalam shalat. Bisa juga yang

dimaksud dengan qari' ini lebih umum dari itu.

Ada beberapa hadits tentang mengucapkan aamiin secila

mutlak, di antaranya hadits Aisyah yang diriwayatkan secara marfu',

g+Uti iflt oo €3;; 6 :g * i$t 5tt;6 (ridaktah orang-

orang Yahudi dengki terhadap kalian karena sesuatu sebagaimana

merelra dengki terhadap kalian karena salam dan ucapan 'aamiin),

yang diriwayatkan Ibnu Majah dan dinyatakan shahift oleh Ibnu

Khuzaimah. Ibnu Majah juga menukil dari haidts Ibnu Abbas dengan
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redaksi, ',Hr 
):i'n t:;i6 ,:,Hi ,)t'63;t;6 (sebagaimana mereka

dengki kepada kalian karena ucdpan 'aamiin', karena itu

perbanyaklah mengucapkan 'aamiin). Al Hakirn meriwayatkan, 'F

* 6,a-ilt pt *lr' o,; !t'l*3 "i*|q4,'-* i *jw itr '&.Ei lle*l iTt'nllii i* (oari Habib bin Mastamah Al

Fihri, "Alat mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidakkah

sekelompok orang berhtmpul, lalu sebagian merekn berdoa dan

sebagian lainnya mengamininya, kecuali Allah mengabulkan

mereka'.').

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Zuhair An-Numairi,

dia berkata, :it ii,,61-Jt e Cl r,Y) rb Pi*l; h' * Ct uat

*i"*yi>ti U ,Jw ;u.'jt'o€a .;t,r.-Sa r,E'r€L. iS$i .€'itt*ii
'tt?: (Nabi SAW mengetahui seorang laki-laki yang sedang berdoa

terus-menerus, lalu beliau bersabda, "Pasti [dikabulkanJ jika dia

menutup[nyaJ. Ia (Abu Zuhair) berkata, "Dengan apa? " Beliau

menjawab, "Dengan aamiin." Kemudian dia menghampiri laki-laki

itu, lalu berkata, "Wahai fulan, tutuplah dengan aamiin dan

bergembiralah.'). Abu Ztfiar berkata, "Aamiin adalah seperti

stempel pada lembaran".

Dalam bab "Imam Mengeraskan Ucapan Aamiin" pada

pembahasan tentang shalat telah saya sebutkan penjelasan tentang

aamiin dari berbagai dialek dan perbedaan maknanya sehinga tidak

perlu diulang lagi.

FATIIT'L BAARI - 685



64. Keutamaan Tahlil lfur i1 .tf U

a :JG *) iliit .f" lnt Jyr'oi ,lx?nt *arr;n ,sj *
j;:, ,:rzjt {r, Ufit { ,'i U.r ,t i*rii,r !t ity is
'i',5, ,761 ?? J'*'i urE tlt iv i; e ,}F ,A'F
o,'e- gtbiilt',y t::rr { Urr, ;y iV ib 4i ;1*'it,
;i,y. 

"V:., 
"y i,a t, .f*L.Lf rV'{r4* & u;

6403. Dari Abu Hurairah RA, sesunggulrrya Rasulullatr SAW

bersabd4 "Barangsiapa yang mengucapkan,'Laa ilaaha illallaahu

wafudahuu laa syariika lah, lahul mullu wa lahul bamdu wa huwa

'alaa lculli syai'in qadiir' (Tidak ada sesembahan kecuali Allah

semata, tidak ada selaiu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan

semua pujian, dan Dialah yang berhtasa atas segala sesuatu)

sebanyak seratus l(ali dalam sehari, maka ia setara dengan

(memerdelrnkan) sepuluh budak baginya, dituliskan baginya seratus

kebaikan, dihapusknn darinya seratus keburuknn, ia meniadi

perlindungan baginga dari syetan pada hari itu hingga sore. Dan

tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari

apa yang dibawanya, kecaali seseorang yang melalatkan lebih banyak

darinya."

;';L $:L ()re i.*tst 33 tlr, ,i71J; l' 'rb tlr-
t)ts tFJv ,y :Ju y# q )f '*'ocl\€j d ,i:ts.t; ni;

.-;iil a, 'r? t1:L) ,'# Jn .|yat {r||fr:,'6:"i W

tc
.a)j
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ila;'e,;!l:.'dtt .'^V # i i; ;'"4r f /t
c 6 ^t i'-: ..e tct tc .c. , .4i ..rc. c c ' "-*:t-Iai e'F; i. :* t-iri .)'-# / rf ;a :Ju,
';, iJL ,u)i ,tj ir 4; ,p ,tj / q: :Jw r'^i*,

*\, * dt *iA|ra\ia'rf.tsj n:Ju"r'4
);"L d.- :Gr)t ,r) * yri *';L'1-'; ;t;\Jtt, &)
'Jt *';3tAft sri *,p oj / flt* r g'# r.
c. t. c. .ri c. t c. I ,.'za t'r,'-. .i., oi. 1, i.
,f -tv ,f )Jt> ,f *1 l!J> :,9_f rJtr; .fL_l de at)l GLp

:--.1r{aht,* 4t *a,$ o.i *,p oj ,j,#')t *
€:';:'7;t )vj 1i'; f- i *,,f ',#t,f _EC"I.JI,

r3t * :u- ; Ji'q-,i ; i *rtr 3b $:L'*,
tc/ , z t.zo(rl'r,i. ti.i ctc / c, . ..tcu c c.. o', .,>*) ff )r duj .4t )_r* /, f 9x .d. )f) f *'FUpt# l|tr;r.;:rt:t* * y)t,f )\ I
,$'u i; *f';E ok ,rr, tr \,t jt" "'4t f Ji: ,;j
iLi .:-* q gtlt * J:j ae.bt, 'ir # I le ,hc:"\
,iA; lG .i:rst: ,sj ';t ';i ,:# i.t*'qrA,\t j'Eti;
\ it; v-r S*,ti GA,C' i' + I {fi Ttiat *r,J

.:k
6404. Abdullatr bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Umar bin Abi
Zaidah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Amr bin
Maimun, dia berkata, "Barangsiapa mengucapkan sepuluh kali, maka
bagaikan orang yang memerdekakan seorang budak dari keturunan
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Ismail." Umar mengatakan, "Abdullah bin Abi As-Safar menceritakan

kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Rabi' bin Khutsaim...seperti itu.

Lalu aku katakan kepada Ar-Rabi', 'Dari siapa engkau

mendengamya?' Dia menjawab, 'Dari Amr bin Maimun.' Maka aku

pun menemui Amr bin Maimun, lalu aku katakan, 'Dari siapa engkau

mendengarnya?' Dia menjawab, 'Dari Ibnu Abi Laila.' Maka aku pun

menemui Ibnu Abi Lalla, lalu aku katakan, 'Dari siapa engkau

mendengarnya?' Dia menjawab, 'Dari Abu Ayyub A1 Anshari, dia

menceritakarulya dari Nabi SAW."' Ibrahim bin Yusuf mengatakan

dari ayahnya, dari Abu Ishaq: Amr bin Maimun menceritakan

kepadaku dari Abdurrahman bin Abi Larla, dari Abu Ayyub,

perkataannya itu dari Nabi SAW. Musa berkata: Wuhaib

menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, dari Abdurrahman

bin Abi Lalla, dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW. Ismail mengatakan

perkataarrnya dari Asy-Sya'bi, dari Ar-Rabi' bin Khutsaim. Adam

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin

Maisarah menceritakan kepada kami: Aku mendengar Hilal bin Yasaf

dari Ar-Rabi' bin Khutsaim dan Amr bin Maimun, dari Ibnu Mas'ud,

perkataannya. Al A'masy dan Hushain berkata dari Hilal, dari Ar-

Rabi', dari Abdullah, perkataannya. Abu Muhammad Al Hadhrami

meriwayatkannya dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW, "Bagaikan orang

yang memerdekakan budak dari keturunan Ismail." Abu Abdillah

mengatakan, "Yang benar bahwa itu perkataan Abdul Malik bin

Amr." Al Hafizh Abu Dzar Al Harawi mengatakan, "Yang benar, itu

adalah lJmar, yaitu Ibnu Abi Zaidah." A1 Yunaini mengatakan, "Aku
berkata: Yang benar adalah yang disebutkan Abu Abdillah Al Bukhari

pada riwayat asalnya sebagaimana yang engkau lihat, bukan Amr."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan tahlil). Maksudnya, ucapan "Laa ilaaha

illallaah". Hal ini akan dijelaskan setelah satu bab.
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F ie 3a2 ,'tlAt ^q u;,d,;rt'i ,ii u-;, t e:rr) h, rt ail r jd ;
i* t* (Barangsiapa yang mengucapkan,'Laa ilaaha illallaahu

wahdahuu laa syariika lah, lahul mullru wa lahul hamdu wa huwa
'alaa lailli syai'in qadiir [Tidak ada sesembahan kecuali Allah
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan

semua pujian, dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatuJ').

Demikian yang disebutkan dalam riwayat mayoritas. Dalam sebagian

riwayat diberi tambahan kalimat, '#t 4 (Yang Menghidupkan dan

Yang Mematikan), bahkan dalam riwayat lainnya juga ditambahkan,

F g*r(di tangan-Nyalah segala kebaikan). Adapun periwayat yang

menambahkan itu akan saya sebutkan dalam riwayatnya.

l7 uV (Seratus kali). Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin

Yusuf dari Malik yang telatr disitir pada pembahasan tentang awal
mula penciptaan, i? r-'V ?i d (seratus kali dalam sehari). Dalam

riwayat Abdullah bin sa'id disebutkan ,'C*i r\1 11i*" berada di pagt

hari). Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadits Abu Umamah
yang dinukil Ja'far Al Firyabi. Dalam hadits Abu Dzar disebutkan, f
'W-'o|'E ,;ar g:/rb /3 lsetelah shalat Subuh, sebelum dia

berbicara), narnun yang disebutkannya adalah, ?t:;';* (sepuluh

kali). Pada sanad keduanya terdapat Syahr bin Hausyab yang
diperseli sihkan krediblitasnya.

'J : t(g (Maka baginya). Disebutkan dalam riwayat Al

Kasymihani dari jalur Abdullah bin Yusuf yang lalu, f fiurOk @aka

dengan dzikir itu),yakni dengan ucapan tersebut.

J:J-b (Setara dengan). Al Fara' mengatakan , al 'adl artinya

menyamai sesuatu yang bukan jenisnya, sedangkan a/ 'idl artinya
seperti."
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/61 f $eputuh budak). Dalam riwayat Abdullahbin Sa'id

disebutkan, P:JV (setara dengan fmemerdekakan] seorang budak).

lni sama dengan riwayat Malik dalam hadits Al Bara', Xirr it oit I dti U
(Barangsiapa yang mengucapkan laa ilaaha illallaah), yang di bagian

akhimya disebutkan, #)'J:ri ti'6 
"t:f 

';e (sepuluh kali, maka

baginya setara dengan [memerdekakanJ seorang budak). Riwayat ini

dinukil An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al
Hakim. Hal serupa juga disebutkan dalam hadits Abu Ayyub pada bab

ini sebagaimana yaflg akan disinggung nanti. Ja'far Al Firyabi

meriwayatkan dari jahn Az-Zuhri: Ikrimah bin Muhammad Ad-Du'ali

rnengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata , iV tli q$ V

?-S\t; r15i-Sbi tt'.t*; li ,#t (Barangsiapa mengucapkanya,

maka baginya [pahalal setara dengan [memerdekalanJ seorang

budak. Janganlah kalian menjadi lemah untuk memperbanyak

memerdekakan budak). Seperti itu juga riwayat Suhail bin Abi Shalih

dari ayahnya, namun dia menyelisihi pada dua temannya, lalu

mengatakan, "Dari Ayyasy Az-Zlraqi," dinukil oleh An-Nasa'i.

'q, (Dituliskan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan
,,.
rr*',.

s'L:1Jr C 6> ii U,{Si (Dan ia menjadi perlindungan baginya

dari syetan). Dalam riwayat Abdullah bin Sa'id disebutkan, fri" W')
'r#- $ ga" dia dipelihara pada harinya itu hingga sore), disertai

tambahan, |lj;'J+ 'i ott 4" t U;|bJtt '6i (dan barangsiapa

mengucapkan seperti itu di sore hari, maka bagtnya juga seperti itu).

Demikian juga pada jalw-jalur lainnya yang akan disinggung.

ir-. * N\iei 9t- ls (Dan tidak ada seorans pun yang

dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya).

Demikian yang dicantumkan di sini. Sedangkan dalam riwayat
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Abdullah bin Yusuf disebutkan dengan redaksi, ".iE b.

4;l'r#.f, ff (Kecuali orang yang melakukan lebih

banyak darinya). Dalam naaits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari

kakeknya disebutkan, |!),i'H Jllrl'Jtt U \i *'n,P\ti'{|
(tidak ada seorang pun yang memperole|, 1s6,ih dari amalnya kecuali
orang yang mengucapkan lebih banyak dari itu), yang dinukil An-
Nasa'i dengan sanad yang shahih hingga Amr.

ir;3i {t t *;,yi'# us r:};'J6';p (Barangsiapa

mengucapkan sepuluh kflli, makn dia bagaikan orang yang
memerdeknkan seorang budak dari keturunan Ismail\ Demikian yang

disebutkan Imam Bukhari secara ringkas. Imam Muslim
mengemukakannya dari Sulaiman bin llbaidullah Al Ghailani, dan Al
Ismaili dari jalur Ali bin Muslim, keduanya berkata: Abu Amir
menceritakan kepada kami dengan sanad tersebut, t'U a-jt :!'Jt|,y

W os 
"t:-,,'-*b 

|i* ,e F * $i:*it i j UI;rr'd ,i Wq | 'o.rl,

,{9[J"trirb 4:1a:ti ,yli lBarargriapa yang mengucapkn), "rrOoo

ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada selafiu bagi-Nya.
Milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dialah yang
berkuasa atas segala sesuatu," sepuluh kali, maka dia seperti orang
yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail). Demikian
juga yang dinukil Abu Awanah di dalam Shaftifu-nya dari jalur Rauh

bin Ubadah, dan dari jalur Amr bin Ashim, keduanya mengatakan,
"[Jmar bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami," lalu disebutkan

seperti itu.

';"L JLi" (Umar berkata). Demikian yang disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar. Sedangkan yang lairurya menyebutk*, F;1U fr
is.ti 1U*a, bin Abi Zaidah),yaitu periw ayat yangdisebutkan di awal

sanad.
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';:-,lt *ri'i. i' f-+ e:bj (Dan Abdullah bin Abi As-Safar

menceritakan kepada knmi). Kalimat ini merupakan kelanjutan dari

kalimat, o6,:,"1rti * (dari Abu Ishaq).Imam Muslim dan Al Ismaili

telah menjelaskarurya dalam riwayat mereka. Imam Muslim

mengulang sanadnya dari awal hingga Umar bin Abi Zaidah, lalu
menyebutk*r,'7!,Jr 4'; i' + $:r, (Abdullah bin Abi As-Safar

menceritakan kepada kami). Demikian juga yang terdapat dalam

riwayat Ahmad dari Rauh bin Llbadah, dan yang terdapat dalam

riwayat Abu Awanah dari riwayatrya, namun hanya sampai yang

maushul pada riwayat Amr bin Ashim yang disebutkan dari Asy-

Sya'bi dari Ar-Rabi' bin Khutsaim.

$ (Seperti itu),yakni seperti riwayat Abu Ishaq dari Amr bin

Maimun yartg mauquf iia. Kesimpulannya, bahwa Umar bin Abi
Zaidahmenyandarkannya kepada dua guru: Pertama, Dari Abu Ishaq,

dari Amr bin Maimun secara mauquf. Kedaa" Dari Abdullatr bin Abi
As-Safar dari Asy-Sya'bi, dari Ar-Rabi', dari Amr bin Maimun, dari

Abdunatrman bin Abi Laila, dari Abu Ayyub secara marfu'.

*j',* lA:i-U '{lrtt lrij lmrahim bin Yusuf mengataknn dari

oyohryoi,yaitu Abu Ishaq As-Subai'i .Oi;lrfj f (dan Abu Ishaq),

yaitu kakeknya Ibratrim bin Yusuf,

g:;#';. t:;3 e3J (Amr bin Maimun menceritakan

kepadafu...). Riwayat ini menyatakan bahwa Amr menceritakan

kepada Abu Ishaq. Dengan demikian riwayat ini menarnbalrkan nilma

Abdunahman bin Abi Laila dan Abu Ayyub dalam sanad.
t ., t -,1O.. ",J} VJ:ri ,ei Jg:t (M^o berlmta: Wuhaib menceritakan

kepada kami...) secara marfu'. Abu Bakar bin Abi Khaitsamatr dalam

biographi Ar-Rabi' bin Khutsaim menyebutkan secilra maushul, dia

berkata, '* ,9 1 i.s:ttS * {.e'n'*t wV ,;4Al.U. e;, (r:b
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fi3-lt ,;b (Musa bin Ismail menceritakan lcepada kami: Wuhaib bin

Khalid menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari Amir
Asy-Sya'bi) lahr dia menyebutkannya dengan redaksi, i+ti 'U'i ttf
&(;'trfi'u ff qtt '&i',i S lmat<a baginya pahala seperti orang

yang memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismai[). Ja'far juda

menukil di dalam Adz-Dzikr dari riwayat Khalid Ath-Thahhan dari

Daud bin Abi Hind dengan sanadnya, nrrmun dengan redaksi, 'J o'g

?J: Y it #t J:ri (maka bagtnya [pahatal setara dengan

[memerdekakanJ seorang budak atau sepuluh budak). Kemudian dia

menukilnya dari jalur Abdul Wahhab bin Abdil Majid dari Daud, dia

mengatakan , iii1 1t"p"rti itu), dan juga dari jalur Muhammad bin Abi

Adi dan Yazid bin Harun, keduanya dari Daud dengan redaksi yang

serupa. An-Nasa'i juga menukil dari riwayat Yazid, yaitu yang

terdapat dalam riwayat Ahmad dari Yazid dengan redaksi, ):6 'i'i

761 t' (maka baginya seperti [memerdeknkanJ sepuluh budak). Al

Ismaili menukil dari jalur Khalaf bin Rasyid, dia mengatakan, "Dia
tsiqah dan mengamalkan sunnah," dari Daud bin Abi Hind, seperi itu,
dan di bagran akhirnya dia menambahkan, 'to ,J'6 \U{'Jr.,,. ,ii 'jti
'f), ',,) *viitt d*"'{t ,f a,fi i ,1,i, {4:r, u ,,#!}t $1, tij .*'tt
Qa mengatakan, "Aku berkata, 'Siapa yang menceritakan

kepadamu?' dia menjawab, 'Abdurrahman,' Alan katakan kepada

Abdunahman, 'Siapa yang menceritakan kepadamu?' Dia menjawab,
'Abu Ayytb, dari Nabi SAW.") di dalamnya dia tidak menyebutkan
Ar-Rabi' bin Khutsaim. Riwayat Wuhaib menguatkan riwayat Umar
bin Abi Zaidah, walaupun dia menyebutkan kisahnya secara ringkas.

{'} € i.g)t f ',#t f J**i)61 1*mart mengatakan

dari Asy-Sya'bi, dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, perkataannya). Ismail
yang dimaksud adalah Ibnu Abi Khalid. Imam Bukhari hanya

mencantumkan bagian ini sehingga mengesankan bahwa ini
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menyelisihi Daud dalam menyebutkamya secara maushul, padahal

tidak demikian, karena maksudnya adalah bahwa pada jalur ini dari

Ar-Rabi' ada juga yang merupakan perkataannya. Kemudian ketika

dia ditanya, dia menyebutkan secaxa masuhul, padahal sebenarnya

tidak demikian. Kami telah mendapatkannya dalam riwayat kami

secara jelas di dalam Ziyadat Az-Zuhd karya Ibnu Al Mubarak dan

riwayat Al Husain bin Al Husain Al Marwazi, '9;il3 e:.r; ,';;.IJ'SA

u e)tti*,!i3r p lb"*b:t-*.e gi'i.',tr{;.\'d; ,bqt;.
t' ft a-it J iLt '; ,,5:i- tr, t4.t Husain berlwta: Al Mu'tamir bin

Sulaiman menceritakan kepada kami: AIat mendengar Ismail bin Abi

Khalid menceritakan dai Amir, yaitu Asy-Sya'bi. Alcu mendengar Ar-

Rabi' bin Khutsaim mengatakan, "Barangsiapa mengucapkan, 'Laa

ilaaha iltallaah..) Ialu dia menyebutkannya dengan redaksi, J:G 3$

.;& i;;t glt |>g1i .gW i. ;* * ,Jui r$-::i',* ,"iii .,a'6t gti

ti-:j';*|&,ftr'*">iN a ,rj i.r?'*,f ,JuitryI

t:": * lur j; 4t f -:fi ei * :Jui (maka itu setara dengan

[memerdekakanJ empat budak. Lalu alru berkata, "Dari siapa engkau

meriwayatkannya?" Dia menjawab, "Dari Amr bin Maimun."

Kemudian aht berjumpa dengan Amr, lalu aht berkata, "Dari siapa

englrau meriwayatkannya?" Dia menjawab, "Dari Abdurrahman bin

Abi Laila." Kemudian aku beriumpa dengan Abdurrahman, lalu aleu

berkata, "Dari siapa engkau meriwayatlcannya? " Dia menjawab,

"Dari Abu Ayyub dari Nabi SAW.'). Demikian juga yang dinukil

Ja'far di dalam Adz-Dzilcr dari riwayat Khalid Ath-Thahhan, dari

Ismail bin Abi Khalid, dari Amir, dia mengatakan, "Ar-Rabi' bin

Khutsaim mengatakan, "l{ku diberitahu, bahwa barangsiapa

mengucapkan" lalu dia menyebutkannya, dan setelah menyebutkan

=Al 
yt-(empat budak) dia menambahkan, 9ui 'it|',j.e,tji 'ti+ii

tyang dimerdekaknnnya. Alcu berknta, "Dari siapa engkau

meriwayatftan ini?') lalu disebutkan seperti tadi, tapi di dalamnya
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tidak disebutkan "dari Nabi SAW". Kemudian dari jalur Abdah bin
Sulaiman, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, i A)tii*
J'6 ,y ,i'A P (Aht mendengar Ar-Rabi' bin Khutsaim mengataknn,

" Barangsiapa mengucapkan), lalu disebutkan tanpa kalimat, t4bti"

\t.ta 6#'i:& ,'di (yong dimerdekakannya. Aku berkata, "Dari siapa

engkau meriwayatkan ini? ") lalu disebutkan riwayatnya. Demikian
juga yang dinukil An-Nasa'i dari riwayat Ya'la bin Ubaid dari Ismail,
sama seperti itu. Ad-Daraquthni menyebutkan, bahwa Ibnu Uyainah,

Yazid, bin Atha', Muhammad bin Ishaq dan Yahya bin Sa'id Al
Umawi meriwayatkannya dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, sebagaimana

yang dikatakan oleh Yahya bin llbaid. Al Ismaili menukilnya dari
jalur Muhammad bin Ishaq dari Ismail, dari Jabir: Aku mendengar

AR-Rabi' bin Khutsaim mengatakan... lalu disebutkannya, dia
mengatakan, bl,',ifi tjrfe 'c-jtl ,JG 9# i. :* ,SG r'l:;\i'ii ,Ci
'to ,Jtt t'!:pi u ,'.ti .p ,,Sa \ifpt u\t ,ri?i t? ;g" ,!, ait elt
ie')t (Atqt

menjawab, "Amr bin Maimun." Kemudian alru be(umpa dengan

Amr, lalu alru katakan, "Sesungguhnya Ar-Rabi' meriwayatknn
kepadalu darimu demikian dan demikian, apa benar englcau

mengabarkan kepadanya?" Dia menjawab, "Benar." Lalu alat
katalran, "Siapa yang mengabarl<an kepadamu?" Ia menjawab,
"Abdurrahman.') lalu dia menyebutkan itu sampai akhir.

..); l$"Ji:'?tT Jt*itj (Adam mengatakan, "Syu'bah

menceritakan kepada kami...). Demikian yang dicanturnkan dalam
riwayat mayoritas. Disebutkan dalam riwayat Ad-Daraquthni, bahwa

di dalamnya Imam Bukhari mengatakan,isl Uf,r- (Adam menceritakan

kepada kami). Demikian juga yang diriwayatkan kepada kami dari
naskah Adam bin Abi Iyas dari Syu'batr, riwayat Al Qalasi darinya.
Begitu pula yang dinukil An-Nasa'i dari riwayat Muhammad bin
Ja'far, dan yang dinukil Al Ismaili dari riwayat Mu'adz bin Mu'adz,
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keduanya dari Syu'bah dengan sanadnya tersebut, lalu keduanya

mengemuk akan matannya dengan redaksi, iSA ,;jX J.\ -i ,lut * *
'i Uf |'o:rr3}i,r lt ait t'Jil'o\ lnari Abd.ullah, yaitu lbnu Mas'ud,

dia berkata, "sungguh aku mengucapknn, 'Laa ilaaha illallaahu

wahdahuu laa syariika lah...), di dalamnya disebutkan, 01',y di*1

7Gl g:)i rt"i (lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang

budak). An-Nasa'i menukilnya dari jalur Manshur bin Al Mu'tamir,

dari Hilal bin Yasaf, dari Ar-Rabi', dari Abdullah bin Mas'ud, dia

berkata, JLS U (Barangsiapa mengucqpkan),la\tt disebutkan seperti

itu, dengan tambahan, FSt l\(di tangan-Nya segala kebaikan), dan

di bagian akhirnya disebutkan , )47re"1{:'ge 
=61 

yti J:Jb'i og

(maka baginya [pahalal setara dengan [memerdekakanJ empat orang

budak dari keturunan Ismai[).

^r:j lt *,f F;j, ,f )\'*";k jp\i'Sai g A'masy

dan Hushain berkata dari Hilat, dari Ar-Rabi', dari Abdullah,

perkataannya). Riwayat Al A'masy disebutkan An-Nasa'i secara

maushul dari jalur Waki' darinya dengan redaksi, ):t'ij /.)t *V
1i,' ft it I biq3f 'Jtt 

U 16 loari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,

"Barangsiapa mengucapkan, 'Asyhadu allaa ilaaha illallaah) di

dalamnya disebutkan,|kAtrii} 761 gtt'J:Jb { tsit (maka baginya

[pahalal setara dengan fmemerdekakanJ empat orang budak dari

keturunan Ismail). Sedangkan riwayat Hushain, yaitu Ibnu

Abdunahman, disebutkan Muhammad bin Fudhail secara maushul di

dalam kitabnya Ad-Du'a', ;i:lt;-4 ,;.',P tiltL lttushain bin

Abdurrahman menceritakan kepada kami) lalu dia menyebutkannya,

hr lt ujt I ,t{3' 
'l\1'|lt 

ts 'i' 'r:t'Jt| (Abdullah berkata, "Barangsiapa

yang di awal siang mengucapkan, "Laa ilaalta illallaah), lalu dia

menyebutkannya dengan redaksi, ,F;l"-^'l.r'\} i"ln $1 J:rtS'd F
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(malra baginya seperti empat orang budak yang dimerdekaknn dari
lretuntnan Ismai[). Dia mengatakan, "Lalu aku ceritakan ifu kepada

Ibrahim, yatcni An-Nakha'i, dia pun menambahkan kalimat, ';it or*.

(di tangan-Nyalah segala kebaikan)." Demikian juga yang dinukil
An-Nasa'i dari jalur Muhammad bin Fudhail, dan itu diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ali bin Ashim dari Hushain, iii r; ,j6 !\'e
):,Jj,.-:-'yliwi ,JJ:j'.fl iri if F'i eilt {oari Hitat, dia bertrata,

"Tidaklah Ar-Rabi' bin Khutsaim duduk [di majlisnyaJ, kecuali akhir
pembicaraannya adalah, 'Ibnu Mas'ud mengatakan) lalu dia
menyebutkarmya. Demikian juga yang diriwayatkan Manshur bin Al
Mu'tamir dari Hilal, dan di bagran akhimya dia mengatakan, ii il5

SU;{,{:b y6l gtti|S 1ma*a baginya itu akan menjadi setara

dengan [memerdeknkanJ empat budak dari keturunan Ismail), dan dia
menarnbahk*, ';1y4) (di tangan-Nya segala kebaikan) tanpa

menj elaskan secara rinci sebagaimana Hushain.

An-Nasa'i menukilnya dari riwayat Yatrya bin Ya'la dari
Manshur. An-Nasa'i juga me,lrukilnya dari riwayat Zardah dari
Manshur, dari Hilal, dari Ar-Rabi', dari Amr bin Maimun, dari
Abdurratrman bin Abi Laila, dari seorang wanita, dari Abu Ayyub, dia
berkat4 trr ft -ll I iLt 'i {rut *bt ,)b lt J:;:) J,6 (Rasuluiltah

SAW bersabda, "Barangsiapa mengucapknn, 'Laa ilaaha illallaahu)
seperti yang pertama, dengan tambatran, zi;J J:J--r|* yr:; *
(sepuluh lrali, maka itu menjadi setara dengan sepuluh jiwa). Jaltx
periwayatan ini tidak menodai sanad yang pertama, karena
Abdurrahman menyatakan bahwa dia me,ndengarnya dari Abu Ayyub
sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Al Ashili dan yang lainnya.
Kemungkinan dia pernah mendengarnya dari wanita itu dari Abu
Ayyrb, kemudian dia berjumpa dengan Abu Ayyrb, lalu
menceritakan kepadanya, atau dia mendengar itu darinya kemudian
ditegaskan oleh wanita itu.
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*) # io' *l; 4tf +ii e,t *Ula'fia $i-:ll.) @bu

Muhammad Al Hadhrami meriwayatkannya dari Abu Ayyub, dari

Nabi SAW). Demikian dalam riwaya Abu Dzar, dan disepakati oleh

An-Nasafi. Sedangkan selain keduanya mencantumkan, .. tlii i ,S'6:

(Abu Muhammad mengatakan...). Abu Muhammad ini tidak diketahui

namanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hakim dan Abu

Ahmad. Dia pernah melayani Abu Ayyub. Al Mizzi menyebutkan

bahwa dia adalah Aflah maula Abu Ayyrb. Namun, dikomentari,

bahwa dia masyhur dengan namanya, namun julukan masih

diperselihkan. Ad-Daraquthni mengatakan, "Abu Muhammad tidak

dikenal kecuali dalam hadits ini. Muhammad Al Hadhrami tidak

mempunyai riwayat dalam Ash-Shabih selain di tempat ini." Imam

Ahmad dan Ath-Thabarani menyebutkan secara masuhul dari jalur

Sa'id bin Iyas Al Hariri, dari Abu Al Ward, namanya adalah

Tsumamah bin Hazn Al Qusyairi, dari Abu Muhammad Al Hadhrami,

dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkat u, |i:"i *Vht e A, ?rt| \:J

o t ia !t'l:i;rj c 'lj suitf 'tl ,q'fi si t,,).j"i ,*'JT "rtst
1o' lt iit 1'&1 6 J*- ft (Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau

turun di tempatku, lalu beliau mengatakan kepadaku, "Wahai Abu

Ayyub, maukah engknu aku ajari? " Alcu iawab, "Tentu, wahai

Rasulullah." Beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba

mengucapknn di pagi hari, 'Laa ilaaha illallaah'.) lalu dia

menyebutkannya, '6 1, ,?t*'p af v,ti orilL '* e 
"S 

ht'-{E 'lt

\ .'s:, ',i" $; e$!*t b * e'os lb ,G):;J 76: f 
'&b )it:tb'i

\a'fi d'u t4;'; Ci ,i,i.l g|.& ,'Jte .4k l,ti lf *'b ,4)tt

a'A Frl',e tlj|* O y,t iSG lt e"uoli dengan itu Allah tuliskan

bagtnya sepuluh kebaikan, dan Allah hampusknn darinya sepuluh

keburukan. Jika tidak, maka itu baginya di sisi Allah menjadi setara

dengan [pahalal sepuluh budak yang dimerdeknkan. Jika tidak, maka

dia akan berada dalam perlindungan dari syetan hingga sore hari.
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Dan tidaklah dia mengucapkannya di sore hari kecuali juga

demikian." Ia berkata, "Lalu alil katakan kepada Abu Muhammad,

'Engkau mendengarnya dari Abu Ayyub?' Dia menjawab, 'Demi

Allah, sungguh alat telah mendengarnya dari Abu Ayyub.").

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur Abdullah bin

Ya'isy, dari Abu Ayyub secara marfu', Xol l! it'l g*)t Cr til.Jti u
,csL-i'F "q,.{ *i ,i6: Sti )uit'6 

"t:r'rl.3 
-Wr6{it-

grl:.1 rr 'uc.?i"i't,?6.t't pU're:)r,?* r\b ryr,*C)
4j;'# ?*t'fi. q'6,i1: 'd- ufr lBarangsiapa setetah shalat

Subuh mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah' -lalu dia menyebutkannya

dengan redaksi- sepuluh kali, maka itu setard dengan

[memerdekakanJ empat orang budak, karenanya dituliskan baginya

sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh keburkan, diangkat

baginya sepuluh derajat, dan menjadi benteng baginya dari syetan

hingga sore. Dan jika dia mengucapkannya setelah Maghrib, maka

seperti itu juga), sanad-nya hasan. Ia'far mengeluarkarulya di dalam

Adz-Dzilcr dari jalur Abu Ruhm As-Sam'i, dari Abu Ayyub, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, '*'Cb J'6 ,y (Barangsiapa yang ketika pagi

mengucapkan), dia menyebutkannya seperti itu, tapi dengan

tambahan, '1!J ,#" (Yang Menghidupknn dan Mematikan), dan

disebutkan di dalamnya , ,-)t g:W l\l "u"ztiX'i oSi ,eiat ;:s JU?

al-:.i';;!'.-," b'dts'oft U*- bi>vr,p-ii te17T (setara

dengan [memerdekakanJ sepuluh budak. Baginya senjata [dari
gangguan syetanJ dari awal harinya hingga akhirnya, dan di harinya

itu dia tidak melalatkan suatu perbuatan yang menwsahknnnya. Dan
jika dia mengucaplmnnya di sore hari, maka seperti itu juga). Dia
juga menukilnya dari july- Al Qasim bin Abdirrahman dari Abu

Ayyub dengan redaksi, a1i, Jt, ';,, (Barangsiapa yang pada pagi hari

mengucapkan) lalu disebutkan yang serupa, dan di akhir dia
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menyebutkan, 3J-J: 'fi'i'ott'^rib qg ,it ,)8t'n Ui?nt'or*;t1 gon

Allah menyelematkan harinya itu dari neraka. Dan barangsiapa

mengucapkannya di malam hari, maka seperti itujuga).

1, ,l.p t{ S61lOu Abdittah mengatakan),yaitulmam Bukhari.

.,1.o a);b J* {gblt1 (Yang benar, bahwa itu perkataan Amr).

Demikian yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzarr dari Al
Mustamli saja, dalam riwayatrnya memang dicantumk* tf (Amr),

namun dia memperingatkan batrwa yang benar adalatr fr (Umar).ltu

memang seperti yang dikatakannya. Disebutkan dalam riwayat Abu

Zaid AlMarwazi, * i ,!71 * Jii'VUt (Yang benar bahwa itu

adalah perkataan Abdul Malik bin Amr). Ad-Daraquthni mengatakan,

"Haditsnya adalah hadits Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'bi." Dia

memang memahami sanadrya. Maksud Imam Bulftari adalah

mengunggulkan riwayat Umar bin Abi Zatdah dari Abu Ishaq

daripada riwayat yang lairurya darinya. Itu telah disebutkan oleh yang

meriwayatkannya dari Abu Ishaq, yaitu cucunya, Ibrahim bin Yusuf
sebagaimana yang telah saya terangkan. Telah diriwaya&an juga dari

Abu Ishaq oleh cucunya lang lain, yaitu Israil bin Yunus. Abu Ja'far

menukilnya di dalam Adz-Dzilcr dari jalurnya, dari Abu Ishaq,

sehingga dalam riwayatnya ini ada tambatran antara Amr dan

Abdunahman bin Ktrutsaim. Dia juga meriwayatkannya secara

mauquf, gu;"1, i',H *.jil z;rl'6iii U ,h f\i u'i ott (matra

bagtnya pahlaa seperti [pahalal orang yang memerdelakan empat

jiwa [budakJ dari keturunan Ismai[). Demikian juga yang

diriwayatkan Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq yang dinukil An-

Nasa'i dari jalurnya, nrrmun dia mengatakan, .[a--iii f*('Jbi otg

(maka menjadi pahala yang lebih besar dan lebih utama), selebihnya

seperti riwayat Ismail. Dia juga menukilnya dari riwayat Zaid bin Abi

Unaisah dari Abu Ishaq, namun tidak menyebutkan Abdurrahman di

antara Ar-Rabi' dan Abu Ayyub. Ja'far menukilnya dari jalur Abu Al
I

I
j

I

I

i
Ii
I
I
I

I
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Ahwash dari Abu Ishaq, dia berkata , I i.l 3',i *V pW U. :jg ,y
a:fr (Dari Amr bin Maimun: Orangyang medengar dari Abu Ayyub

menceritakan kepada kami), lalu dia menyebutkan seperti redaksi

Zvhur bin Muawiyah.

Perbedaan riwayat-riwayat ini adalah tentang jumlah budak

meskipun sumbernya sama sehingga harus dilakukan tarjih

(menguatkan salah satu diantaranya). Mayoritas riwayat menyebutkan

"empat budak". Dari riwayat yang menyebutkan "empat" dan hadits

Abu Hurairah yang menyebutkan "sepuluh" disimpulkan, karena

hadits Abu Hurairatr menyebutkan "seratus kali", jadi setiap sepuluh

kali setara dengan satu budak, dan ini pun dengan menyebutkan budak

secara mutlak (tanpa kriteria). Adapun budak dari keturunan Ismail,

maka setiap sepuluh kali adalah empat orang budak dari kalangan

mereka, karena mereka lebih mulia daripada yang lainnya di kalangan

bangsa Arab, apalagr dari non-Arab. Adapun penyebutan "satu orang

budak" dalam hadits Abu Ayyub, itu redaksi yang janggal, sedangkan

yang akurat adalah yang menyebutkan "empat budak".

Dalam kitab Al Mu/him, Al Qurthubi menggabungkan

perbedaan-perbedaan itu dengan perbedaan kondisi orang-oran 8 yang

berdzikir (yarrg mengucapkannya), dia mengatakan, "Diperolehnya

pahala itu secara sempurna adalah oleh orang yang memenuhi hak

kalimat-kalimat tersebut, yaitu dengan menghadirkan makna-

maknanya dalam hatinya dan menghayatinya dengan pemahamannya.

Namun, karena kondisi orang-orangyan1 berdzikir itu berbeda-beda

pengetahuan dan pemahamannya, maka berbeda pula kadar pahala

yang mereka peroleh. Dengan demikian terjadinya perbedaan kadar

pahala dalam hadits-hadits tersebut adalatr karena sebagian

menyebutkan pahala tertentu. Kita juga mendapati dzikimya dalam

riwayat lain lebih banyak atau lebih sedikit, sebagaimana yang

terdapat dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Ayyub."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika sumber hadits ini beragam,
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maka tidak boleh menggabungkan demikian, tapi jika sarna, maka

tidak. Penggabungannya adalah sebagaimana yang telah saya

kemukakan. Kemungkinan juga keberagamannya itu karena

perbedaan waktunya, seperti pembatasannya -misalnya- dengan

setelah subuh, dan tanpa adanya batasan. Dari sini disimpulkan

bolehnya memperbudak orang Arab, ini berbeda dengan yang

melarangnya.

Iyadh mengatakan, "Penyebutan jumlah ini dari seratus

menunjukkan bahwa itu adalah puncak pahala tersebut. Adapun

ucapan beliau, ',lj;'H';i'rW "lJi 11 (kecuali seseorang yang

melakukan lebih banyak dari itu) dipahami bahwa selebihnya dari

jumlah tersebut akan menjadikan kelebihan bagi yang

mengucapkannya sesuai dengan perhitungannya. Demikian ini agar

tidak muncul dugaan bahwa jumlah tersebut adalah batas maksimal

yang tidak boleh dilebihi, dan tidak ada keutamaan tambahan bagi

yang menambahkannya, sebagaimana dalam rakaat-rakaat shalat

sunah yang ditetapkan jumlahnya, dan jumlah-jumlah dalam bersuci.

Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan tambahan itu adalah

selain jenis dzikir, atau dzikir lainnya, yakni kecuali seseorang yang

menambah amalan shalih lainnYa."

An-Nawawi mengatakan, "Kemungkinan yang dimaksud

adalah tambahan yang tidak dibatasi, baik berupa tahlil ataupun

lainnya.,, Ini lebih tepat. Dengan ini, dia mengisyaratkan bahwa itu

khusus pada dzikir. Ini dikuatkan oleh riwayat yang telah

dikemukakan, bahwa An-Nasa'i menukil dari riwayat Amr bin

Syr'aib, U;'U|[d1 Jri U\t(t "*ali 
orangyang mengucapkan lebih

dari itu). Lebih jauh An-Nawawi mengatakan, "Konteks kemutlakan

hadits ini menunjukkan bahwa pahala itu diraih oleh orang yang

mengUcapkan tatrlil ini dalam sehari, baik secara bersambung atau pun

terpisah-pisah, di dalam satu majlis atau pun dalam beberapa majlis, di

awal hari atau pun di akhir hari. Namun, yarLg lebih utama adalah
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mengucapkannya di awal hari secara bersambung agar menjadi

benteng baginya di seluruh hari itu. Demikian juga permulaan malam

agar menjadi benteng bagrnya di seluruh malamnya itu."

Catatan

Lafazh dzlkir yang paling lengkap adalah yang terdapat dalam

hadits Ibnu Umar dari Umar secara marfu', it\ :fult PU',b'J'6 U
9*),bi.'l g $j'4i *7-!t:-stUllltllt'i,{;*-i l;oj Xi'r 11

"i-rj:e F ,P $i'pir lnorongsiapa yang ketika memasuki pasar

mengucapkan, "Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak

ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian,

yang menghidupkan dan mematikan, Dan Dia Maha Hidup yang tidak
akan pernah mati, di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Maha
Kuasa atas segala sesuatu.") yang dinukil At-Tirmidzi dan yang

lainnya. Ini juga merupakan redaksi versi Ja'far di dalam Adz-Dzikr,
tetapi sanad-nya lemah. Semuanya telah disebutkan dalam hadits bab

ini (masalah ini) sebagaimana yang telah saya paparkan secara

terpisah-pisah, kecuali kalimat, b-r--l e ;j (Dan Dia Maha Hidup

yang tidak akan pernah mati).

65. Keutamaan Tasbih

a/^

;7 :Js &: * tut

'jtt'ob;t:-tb, ib

t ' - C-:" '6 t , ,

sL, di)l Jj*-s Ol

t'c r .f -t, --, o /t .b-> 2/ $V (y-

tc, \,, . '-.o,t 1o,
c4jt a}l qf -) ot--f 

€.,t f

,f er"-) i't ot;) ,SG

.-nlt *i
6405. Dari Abu

bersabda, "Barangsiapa
Hurairah RA, bahwa

yang mengucapkan,

Rasulullah SAW
'Subhaallaahi wa
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biftamdihi' (Maha Suci Allah dan alu memuji-Nya) seratus kali dalam

sehari, malra dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti

buih lautan."

Je )1 4, )W ,JG'J+j;a\t & dt,li;:; €j r
,n;;;it nr ia.X :;*-i1t d p# ,g(yit e )#,9irt,'

.qz-J.i,r OQi:"

6406. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan,

dan dicintai oleh Allah Yang Maha Pengasih, (yaitu)'Subfuanallahil
'azhiim, Subfuanallahi wa bihamdih' (Maha Suci Allah Yang Maha

Agung, Maha Suci Allah dan alcu memuji-Nya)."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan tasbih). Maksudnya, ucapan subfuaanallaah

(Maha Suci Allah), artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan

yang tidak layak bagi-Nya, yang mencakup penafian sekutu, isteri,

anak dan semua sifat-sifat yang tercela. Terkadang yang dimaksud

dengan 'tasbih' adalah semua kalimat dzikir, dan terkadang juga

shalat nafilatr (shalat sunnah). Adapun dinamakannya shalat tasbih,

karenabanyalanya tasbih yang diucapkan dalam shalat itu.

Kata 0$ adalah isim manshub yang memerankan fungsi

kata mashdar (infrrrrtif) karena adanya fi'l mahdzuf (kata keda yang

tidak disebutkan secara redaksional dalam kalimat), yaitu: itt'c;', '"'

66i-l, seperti halnya'erH lrr tiii:,, dan biasanya hanya dipakai

sebagai mudhaf (kata sandang), yakni disandangkan kepada objek,

yakni iirr ii.j; (aku mensucikan Atlah). Bisa juga disandangkan
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kepada subjek, yakni )i.'.;i itr al gUoh mensucikan diri-Nya), namun

yang masyhur adalah yang pertama.

lh Us'o;t elts,,t'&'eL # uV # e e;,"-9) ar ieil '1,6 
,y

*:)t $ (norongsiapa yang mengucapkan, 'subfuaallaahi wa

bifuamdihi' lMaha Suci Allah dan alru memuji-Nyaf seratus kali dalam

sehari, maka dihapuslenn kesalahan-kesalahannya meskipun seperti

buih lautan). Dalam riwayat Suhail bin Abi Shalih dari Sumay dari

Abu Shalih ditambatrkan,'g/-'c;rt q;",8 Jtt ,y (Barangsiapa

yong ketika pagt dan ketika sore mengucapknn). Dalam hal ini ada

pendapat An-Nawawi yang menyatakan bahwa yang paling utama

adalah mengucapkannya secara terus menerus pada permulaan siang

dan permulaan malam.

Kalimat rt:)t *3 ,bU'&'Oyj (meskipun seperti buih lautan)

adalah kalimat kiasan untuk mengungkapkan sangat banyalarya buih
itu. Iyadh mengatakan, "Sabda beliau, ,u.: ,b U€'of: iU$, 'a:b'&,

,-r,lt (maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun seperti

buih lautan) dan sabda beliau (tentang tahlil), b uV iS o+l
(dihapuslran darinya seratus keburukan) mengindikasikan keutamaan

tasbih atas tahlil. Maksudnya, bahwa jumlatr buih lautan berkali-kali
lipat jumlah seratus. Namun disebutkan pada hadtis tentang tanl li
\;4 14 Jh-i\bl pt- (Dan tidak ada seorang pun yang dapat

mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya). Maka
keduanya bisa digabungkan, bahwa tatrlil lebih utama daripada tasbih

karena ada tambatran derajat dan kebaikan, bahkan dengan

disetarakannya dengan memerdekaan budak berarti menjadi kelebihan

yang lain, karena hal ini berarti dihapuskannya semua kesalahan,

sebab disebutkan dalam hadits, * r:iir'+ P,F h' *i *t',*1',,
;tJt g4 (Barangsiapa memerdekakan ,"o)onf Ouaot, maka dengan
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setiap anggota tubuh budak itu, Allah memerdekakan anggota

tubuhnya dari nerafta). Jadi dengan memerdekakan budak bisa

menghapuskan semua kesalahan secara umum di samping adanya

tambahan seratus derajat, dan tambahan memerdekakan budak

merupakan kelebihan tersendiri setelah memeldekakan satu orang

budak. lri dikuatkan juga oleh hadits lainnya, i-}p' f 
jJit:Fl

(Sebaik-baik dzikir adalah tahlil), dan bahwa itu adalah sebaik-baik

yang beliau ucapkan dan para nabi sebelumnya, yaitu kalimat tauhid

dan ikhlas. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalatr nama Allah

yang paling agung.

Di awal telah disebutkan penjelasan tasbih, yaitu penyucian

dari segala yang tidak layak bagi Allah. semua itu tercakup _dalam

katmJ j; Y *'rli ,'rbi; ii |ttit'i ,i w-.,2' I i:rr) ii,r lt air r
j-y Qidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu

bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian,

dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu)-"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Xrg' ft ait f i.if' S*ti 1S"U"it -

baik dzikir adalah 'laa ilaaha illallaah) dinukil At-Tirmidzi dan An-

Nasa'i, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari

hadits Jabir. Secara zhahir bertentangan dengan hadits Abu Dzar, :',.i1!

i,rr ir;;; i' . it'sir';i ;tt ,J6 l' 4 it'*r ;\G;i i,'l;.,t u

l$ s Q4lat berkata, "Wahai Rasulullah, beritahuknn alru tentang

kalimat yang paling dicintai Allah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya

knlimat yang paling dicintai Allah adalah Subbaanallaahi

wabifuamdih.") yang dinukil Imam Muslim. Dalam riwayat lain

aisetuttcan, .irr it;;i. 4 '.!!fu.ht'oril.*t 6 :Jri t,):oti il<\ t5i :g.L

9+) (Beliau ditanya, "Perkataan [kalimatJ apa yang paling

utama?,' Beliau menjawab, "Yang telah dipilihkan Allah untuk para

malailrntnya, yaitu subfuaanallaah wabifuamdih."). Ath-Thaibi
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mengatakan mengenai hadits Abu Dzar, "Hal itu telah diisyaratkan

oleh firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 30 saat menceritakan

para malaikat, i'"rl^lfr'J1.J.j.,.U ,,,-,t (Padahal kami senantiasa

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensuciknn Engknu).

Kemungkinan ucapan beliau, 9rt*:.t1ar .lg.- (Maha Suci

Allah dan aku memuji-Nya) adalah ringkasan dari kalimat yang empat,

yaitv'Ti li'ri ii,r il .il rl 1t:,i;,ir1.irr i1;ii (Maha Suci Allah, segala

puji bagi Allah, tidak ada r"r"*ba,hon kecuali Allah, dan Allah Maha

Besar),karena ar ir;.} (Maha Suci Allah) adalah penyucian-Nya dari

segala yang tidak layak dengan keagungan-Nya dan penyucian sifat-

sifat-Nya dari segala kekurangan, sehingga termasuk di dalamnya

makna hr it -.ll | (tidak ada sesembahan kecuati Allah), dan 95;
(dan aku memuji-Nya) jelas merupakan makna pS.Llirl (segla puji

bagi Allah), karena idhafah (penisbatan) dalam tersebut (0t..-Lz,tx)

bermakna lam padakata li,*jr, dan itu berkonsekuensi makna ";S(iitr

(Allah Maha Besar), karena bila semua keutamaan hanya milik Allah
dan dari Allah, dan tidak ada sesuatu dari selain-Nya, maka tidak ada

satu pun yang lebih besar dari-Nya. Meskipun demikian tidak berarti
bahwa tasbih lebih utama daripada tahlil, karena tahlil adalah

pemyataan tauhid, dimana tasbih termasuk di dalamnya. Juga penafian

ketuhanan dalam kalimat 'j;1'l (ttdak ada tuhan/sesembahan) berarti

menafikan adanya penciptaan, rezel<t, pahala dan dosa dari selain-

Nya, sementara ucapun t rly (kecualt Allah) menetapkan semua itu

pada Allah. Ini berkonsekwensi menafikan semua kekurangan yang

menyelisihi-Nya. Secara tekstual kalimat lrr r.iti$ (Maha Suci Altah)

adalah penyucian, tetapi indikasinya adalah tauhid. Sementara kalimat
li,r 'ltit 1 Qidak ada sesembahan kecuali Allah) secara terkstual adalah

tauhid, tetapi indikasinya adalah penyucian. Jadi irr ll.-.lf t t.Uit

utama, karena tauhid adalah pokok/dasar sedangkan ienyucian itu
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berasal darinya.

Al Qurthubi telah menyimpulkan batrwa apabila dzikir-dzikir

ini digabungkan, maka akan menjadi perkataan yang paling utama

atau yang paling dicintai AUah berdasarkan hadits Samurah yang

dinukil Imam Muslim, 06& :'c'iu. 4lSr'glt -l,i$il' iyf$t ;t
']51}tt?t }l' lt it \i N'.*aq ht lPerkataan yang paling dicintai Allah

adalah empat, tidak mengapa engftau memulai dengan yang mana

sojo, yoitu sub[oonollooh, c[[omdulittah, loailacha rlllclloah, dan

allaahu akbar [Maha Suci Allah, segala puji bagt Allah, tidak ada

sesembahan kecuali Allah, dan Allah Maha BesarJ). Kemungkinan

dalam hal ini bisa juga dengan maknanya, sehingga bagi yang bisa

meringkas dengan sebagiannya maka itu sudah cukup, karena intinya

adalatr pengagungan dan penyucian, sebab orang yang menyucikan-

Nya berarti mengagungkm-Nya, dan yang me,ngagungf,an-Nya berarti
juga menyucikan-Nya."

An-Nawawi me,ngatakan,'?ernyataan teirtang keutamaan ini
adalatr mengenai ucapan manusi4 karena jika tidak begitu, maka Al
Qur' an adalah sebaik-baik dzikir."

Al Baidhawi me,ngatakan, "Zhahimy4 bahwa yang dimaksud

dengan al knlaam adalam kalaamul basyar (perkataan manusia),

karena walaupun tiga kalimat pertama terdapat dalam Al Qur'an,
namun yang keernpat tidak ada. Sedangkan yang tidak terdapat di

dalam A1 Qur'an tidak lebih utama daripada yang terdapat di

dalamnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga digabungkan dengan

anggapan adanya kata itD (di antara/dari) pada ucapan beliau, ;'il pil

1r 
'f1j1 't (Dzikir yang paling utama adalah: laa ilaaha iltatlaah) darrr

pada ucapan beliau, i#.1 ;t (Perkataan yang paling dicintai) tyakni

di antara dzikir yang paling utama; di antara perkataan yang paling

dicintail, karena kata'pil antv-;f memiliki makna yang sama.
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Namun demikian tampak keutamaan I' Ol+ ! k*"rru disebutkan

dengan nash yang pengutamaannya, dan juga disebutkan bersama

kalimat-kalimat lainnya yang paling disukai. Dengan demikian
kalimat ini lebih utama secara nash dan saat digabung dengan yang

lain.

Ath-Thabari menukil riwayat Abdullah bin Babah dari

Abdullalr bin Amr bin Al Ash, dia berkata, ,il,r it ,Jt I jd $ S*|t'01

W i# ,rt. r;Ar sG 6y1 'et eirc hr kr ,li f*li r$ q
t4'tl" s-b "r-? ht l<Uil,l' ]Ar ls"rungguhnya bila seseorang

mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah," makn itu adalah kalimat
ikhlash yang Allah tidak akan menerima suatu amal hingga kalimat
itu diucapkannya. Dan jika dia mengucapkan, "Alfuamdu lillaah,"
maka itu adalah kalimat syukur yang mana seorang hamba belum

bersyukur kepada Allah hingga dia mengucapkannya). Kemudian dari
jalur Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, lJ'Jt U
',i44t"e: *U.3r-:,;ir G-i1 #W hr ltit (Barangsiapa yans

mengucapkan: Laa ilaaha illallaah, maka hendalcnya setelahnya dia
mengucapkan : Alfuamdu lillaahi rabbil' aalamiin.' ).

Catatan

An-Nasa'i menukil riwayat dengan sanad yang shahih dari
Abu Sa'id, y)'!';\i r* ,iib +rU,;;i,6 ,'&j *?nt ,t* nlt *
ilr lt *l 1 Jj ,jd (Dari Nabi SAW, "Musa berkata, 'Wahai Tuhanku,

ajarilah aku sesuatu yang dengan-Nya aku mengingat-Mu [berdzikir
kepada-MuJ.' Allah berfirman, 'Laa ilaaha illallaah lTdak ada

sesembahan kecuali Allah)'.) dan di dalamnya disebutkan, 'Oi;

itr :t -.! ) ',J-+, (Seandainya seluruh langit yang tujuh dan para
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penghuninya beserta seluruh bumi yang tujuh ditempatlcan di satu

timbangan dan 'laa ilaaha illallah' di timbangan lainnya, tentulah

timbangan itu almn miring dengan laa ilaaha illallaah). Dari sini

disimpulkan, bahwa berdzikir dengan in' ft ait f t*it unggul daripada

+q d;.ir. Ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Malik Al Asy'ari

secara marfu', tsF;it|i/-J.j lJ.lAtl (dan alfuamdu litlaah memenuhi

timbangan), karena pemenuhan menunjukkan kesamaan, sedangkan

keunggulan menunjukkan kelebihan sehingga lebih utama. Maka

maksud "memenuhi timbangan", adalah bahwa timbangan orang yang

berdzikir dengannya dipenuhi dengan pahala. Ibnu Baththal
mengatakan dari salah seorang ulama bahwa keutamaan yang

disebutkan dalam hadits tentang masalah ini dan yang serupanya,

sebenarnya hanya bagi orang-orang yang utama dalam agama dan suci

dari dosa-dosa besar. Adapun orang yang terus-menerus menuruti
nafsunya, merusak agama Allah dan melanggar batas-batasny4 maka

tidak akan mencapai keutamaan orang-orang yffiig suci dari itu." Ini
dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al Jaatsiyah ayat2l, '* ?i

eL+J ir; gu'.;i.Ut tki tfiT'u-;ng'jlr,hJ'oi p,:I.t t;*\'u-;nt
'0t33;-6;L' 

t#t;;j (Apakah orang-orang yang membuat kejahatqn

itu menyangka bahwa Kami almn menjadikan mereka seperti orang=

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, yaitu sama

antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang
merelrn sangkn itu).

9,

..|Ll*Jl sJb OlUJ'j? (Yang ringan di lisan...). Ath-Thaibi

mengatakan, "Kata 'ringan' digunakan untuk arti 'mudah'. Nabi

menyerupakan mudahnya mengucapkan kalimat ini di lisan

sebagaimana ringannya beban bagi yang membawanya sehingga tidak

merepotkan. Adapun kata 'berat' (berat dalam timbangan] di sini

merupakan arti yang sebenarnya [bukan kiasan], karena amal

perbuatan itu akan bet'isim di dalam timbangan, sedangkan "ringan"
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dan "mudah" merupakan hal yang abstrak."

Hadits tersebut mengandung anjuran untuk membiasakan

dzlkir ini dan menganjurkan untuk melakukannya terus-menerus,

karena semua beban adalah berat bagi jiwa, sedangkan dzikir adalah

ringan, tetapi berat dalam timbangan amal.

r';t sJl)L-r;; (Dan dicintai oleh Allah Yang Maha

Pengasih). Maksudnya, bahwa yang mengucapkarurya dicintai oleh

Allah. Kecintaan Allah kepada hamba-Nya adalah kehendak untuk

menyampaikan kebaikan dan kemuliaan kepadanya. Disebutkannya

kata 'i;?t dari asma'ul husna secara khusus adalah untuk

mengingatkan akan luasnya rahmat Allah. Allah mengganjar amal

yang sedikit dengan pahala yang banyak. Selain itu juga mengandung

penyucian, pujian dan pengagungan. Hadits ini juga menunjukkan

bolehnya bersajak dalam berdoa jika tidak dibuat-buat.
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66. Keutamaan Berdzikir Kepada Allah

JJr,l-t *a\t J:"Utiu,iv ^-?nt €r;; €j ,;
.4t, dt ,y, t:r?'*\ ,srt) i., f -;- sr$

6407. Dari Abu Musa RA, dia mengatakan, 'Nabi SAW
bersabda, 'Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Tuhannya dan
yang tidak berdzikir kepada Tuhannya adalah seperti yang hidup dan
yang mati'."

'^-sig 
NLL,,p, *\t & yt J;, JG :JG r;; ej *

i't o'r!|:- 6'; b:r3 ti$ ,;'ist',t\itr:,^ra;- oht c,i';'rb:-



.'aLL:.!t'oJ'rr;J, 6:Ki U";:;:-,:J'rrl, JG \s :V

,-, 
'ju --.;r t4 Cii ,rlb q'"*:0 ,G> tAL"2,i

,(J"" rt ;LW\'#;,Li,io :&Lc Jt rr!.i; t'r3ri

i';r-1 : -'& *i ;,r- "p': ? "& "&*W,ju .c!r

,i'rr7:)s .'l\?, 
" !t, 

,,1 ,o|\;a:JG t;s16'$:Jlfi :jG
'et *l:, ,i;q u '"*i t jtr trf, 'j ,:o'),rri :Jv I G:?t'; 'us

atfr--,sG rsja-a lA,JG .ry u F?, dt;*x

.6'r?r G L1 O )t, ,\ :ttj"3;, :)$ lil'j1'b: ,Ji* :JG .a?)t

t;s s'rlrr';!r i ,oji- :Srs Ft;'rlrr'#t i '*K ,,Srr; ,Jo

,ir-; tesrir';4:,j'rrj 
'ju .16r ,ylii,sv ro'rifi

'iu-; w'rf , ? 'JK ,j:ri :Jtt .si'r., c "+; t-^tri ,v ,t!'rt
I .t z ,/

,j"-* ,Jv .irx A'",tJrii d:l; r<+'*i trits G'rf, j ,o'j';-

L* *,*)it';r UL JA,iu .e'-'* ''i ;:i'€V"
i;;.frA; Ca-v l:-iJr g:JG.*a,ie *1 ,:&A

*;*ht,k Cl
6408. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda,'Sesungguhnya Allah memiliki malailcat-malaikat yang
berkeliling di jalan-jalan untuk mencari para ahli dzikir. Bila mereka

menemuknn suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, mereka saling
memanggil, 'Kemarilah kepada keperluan kalian', lalu mengitari
mereka dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Kemudian Tuhan
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mereka bertanya kepada merekn -dan Dia lebih tahu daripada
mereka-, 'Apa yang diucaplrun oleh para hamba-Ku?' para malaikat
menjawab,'Mereka menyuciknn-Mu (bertasbih), membesarlmn-Mu
(bertakbir), memuji-Mu (bertahmid) dan memuliakan-Mu.' Allah
bertanya lagi, 'Apaknh mereka melihat-Ku?' para malaikat
menjawab, 'Tidak. Demi Allah, mereka tidak melihat-Mu.' Allah
bertanya lagi, 'Bagaimana bila mereka melihat-Ku?' para maraikat
menjawab, 'Seandainya mereka melihat-Mu, tentu mereka akan lebih
banyak beribadah kepada-Mu, lebih banyak memuliakan-Mu dan dan
lebih banyak menyucikan-Mu.' Allah bertanya lagi, 'Lalu apa yang
mereka mohonkan dari-Ku?' Para malaikat menjawab, 'Mereka

memohon surga kepada-Mu.' Allah bertanya lagi, 'Apakah mereka
pernah melihat surga?' Para malaikat menjawab, 'Tidak, Demi Altah
wahai ruhan, mereka belum pernah melihatnya.' Allah bertanya lagi,
'Bagaimana bila mereka pernah melihatnya?' para maraikat
menjawab, 'seandainya merekn pernah melihatnya, tentu mereka
akan lebih berambisi dan lebih sungguh-sungguh memohon serta
akan lebih besar dalam mengharapkannya.' Allah bertanya lagi,
'Lalu dari apa mereka memohon perlindungan?' para maraikat
menjawab, 'Dari neraka.' Allah bertanya lagi, ,Apakah 

mereka
pernah melihatnya?' Para malaikat menjawab, 'Tidak. Demi Allah
wahai Tuhan, mereka tidak pernah melihatnya.' Ailah bertanya lagi,
'Bagaimana bila mereka pernah melihatnya?' para maraikat
menjawab, 'seandainya mereka pernah melihatnya, tentu mereka
akan lebih menjauh darinya dan lebih tahtt terhadapnya.' Kemudian
Allah berfirman, 'Alil persalaikan kepada kalian, bahwa
sesungguhnya Alil telah mengampuni mereka.' salah seorang
malaikat berkata, 'Di antara mereka ada si Furan yang tidak
termasuk golongan mereka, tapi dia datang karena suatu keperluan.'
Allah berkata, 'Mereka adalah kelompok, tidak ada satu pun teman
duduk mereka yang menderita'." Syu'bah meriwayatkannya dari Al
A'masy, tetapi tidak menisbatkannya kepada Nabi. Suhail
meriwayatkarmya dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw.
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Keterangan Hadits:

Pada bab ini, Imam Bukfiari menyebutkan hadits Abu Musa

dan hadits Abu Hurairah yang menjelaskan tentang keutamaan

berdzikir kepada Allah sebagaimana yang dicantumkan dalam judul

bab.

Yang dimaksud dengan dzikir di sini adalah mengucapkan

kalimat-kalimat yang dianjurkan dan memperbanyaknya, di antaranya,

tt },ri hr It dl:l.) 1ls.'.tl;Jj i,rr i6'il, Qtlaha Suci Allah, segala puii

hanya milik Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Allah

Maha Besar), dan lain-lain yang terkait dengannya, seperti fuauqalah (

ll rl i.i tt J? 1), basamtah (f ir, basbatah <,tri,F: lr' (!-L1,

istighfar 1p.o-4;lr ht F> dan lainnya, serta doa memohon kebaikan

dunia dan akhirat.

Dzikir kepada Allah juga berarti menjaga pelaksanaan amalan

ytrtg diwajibkan atau dianjurkan, seperti membaca A1 Qur'an,

membaca hadits, mengkaji ilmu, shalat sunnah.

Dzikir kadang dilakukan dengan lisan, dan yang

mengucapkannya mendapat pahala. Dalam hal ini tidak disyaratkan

menghadirkan maknanya, tapi disyaratkan agar tidak memaksudkan

selain maknanya. Bila dzikir disertai dengan hati, maka akan lebih

sempurna, dan bila ditambah lagi dengan menghadirkan maknanya

beserta semua yang terkandung di dalamnya berupa pengagungan

Allah dan penafian segala kekurangan dari-Nya, maka akan lebih

sempurna lagi. Jika dzikir itu dilakukan ketika sedang melalnrkan

amal shalih, sekalipun amal shalih itu diwajibkan, yaitu berupa shalat,

jihad dan sebagainya, maka akan lebih sempurna lagi. Jika hal itu

dilakukan dengan benar-benar dan ikhlas karena Allah, maka itulah

kesempurnaarulya yang tertinggi.

Al Fakhrunazi mengatakan, "Yang dimaksud dengan dzikir

lisan adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan penyucian (tasbih),
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pujian (tahmid) dan pengagungan (tamjid). Dzikir dengan hati adalah

memikirkan tentang dalil-dalil Dzat dan Sifat, dalil-dalil pembebanan

yang berupa perintah dan larangan hingga memahami hukum-

hukumnya, serta tentang rahasia-rahasia ciptaan Allah. Dzikir dengan

anggota badan adalah menggunakannya untuk segala ketaatan. Oleh

karena itu, shalat juga disebut dzikir, sebagaiman Allah berfirman

dalam surah Al Jumu'ah ayat 9, yt t' ) Jt t:ytl (Maka bersegeralah

kamu kepada mengingat Allah)."

Seorang ahli ma'rifah mengatakan, "Dzlkir ada tujuh macam:

Dzikir kedua mata adalah dengan menangis, dzikir kedua telinga

adalah dengan mendengarkan secara seksama, dzikir lisan adalah

dengan pujian, dzikir kedua tangan adalah dengan memberi, dzikir
badan adalah dengan memenuhi janji, dzikir hati adalah dengan takut

dan cemas, dan dzikir ruh adalah dengan kepasrahan dan kerelaan."

Banyak hadits yang menyebutakn tentang keutamaan dzikir, di
antaranya adalah yang dinukil Imam Bukhari di akhir pembahasan

tentang tauhid, dari Abu Hurairah, lu' Jr-A |T: * XO' *& Ut ,Se

* e)tF * e €ft'oy ,gft q'a; srs s)q* *'* sl:Sa
(Nabi SAW bersabda, "Allah berfirman, 'Alru adalah seperti
sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku bersamanya jika dia
menyebut-Ku. Jikn dia menyebut-Ku di dalam dirinya, maka Aku

menyebutnya di dalqm Diri-Ku). Juga hadits Abu Hurairah yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang shalat malam, itii" rt't i';-

(syetan mengikatkan), yangdi dalamnya disebutkan , fu f t*i i-, tp
;:L-LL'c-l,,:t (jika dia bangun lalu menyebut Allah, terlepaslah satu

ikatan).

Hadits lainnya adalah yang dinukil Imam Muslim dari hadits

Abu Hurairah dan Abu Sa'id secara marfu', \l J6?itr o:l:;?i 
"l:t;-li#ur W il3 ,t;1,'W3 ,ikiydt'nau; lriaoHah suatu kaum
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duduk sambil berdzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengitari
mereka, dan mereka diselimuti rahmat, serta diturunkan ketenteraman

kepada mereka). Dari Abu Dzar yarrg disebutkan secara marfu', 
t;(

e.l'-r) ,i; ttt;* ,;Si)'a.,i*lo 1' , ildjt lrertatudn yans pating

dicintai Allah adalah yang dipilih-Nya untuk para malaikat-Nya,

(yaitu): Subhaana rabbii wabifuamdih). Dart hadits Muawiyah secara

marfu', bahwa beliau mengatakan kepada sekelompok orang yang

tengah duduk sambil bedzikirkepada Allah, httbt r1;?:tS ,F-k ,;;fr
z-J,Ji:tJt 4e$- (Jibril mendatangiku, lalu mengabarkan kepadaku

bahwa Allah membanggaknn kalian di hadapan para malaikat). Dan
hadits Samurah secara marfu', ';i li"i i'r lf if I :[$f ar QilSlt ;i
criu. cd"u,t):;41 ,95.'*it1)U oAat (Perkataan yang paling dicintai

Allah ada empat, yaitu laa ilaaha illallah, allaahu akbar,

subfuanaallaah, dan alhamdulillah. Tidak mengapa engkau memulai

dengan yang mana saja). Dari hadits Abu Hurairah secara marfu', 'tsl

|-1,1lr t"4b q d+i';i ii"3 ii'r lr.rr $ ltslJrlnr 3r;'ii" iji
{Sungguh mengucapkan: Subhaanallaah, walfuamdu lillaah, walaa

ilaaha illallaah, wallaahu akbar, adalah lebih alru sukai daripada apa

yang terangi oleh matahari [dunia seisinyaJ).

Hadits lainnya adalah hadits panjang yang dinukil Imam At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Al Hakim, dari Al
Harits bin Al Harits A1 Asy'ari, di dalamnya disebutkan, 

"oi'€?ii

J i 6 & ar.,* til1\'at ef ,Y1 F ^.t"P"o, 
,lt ryts

il' f+- i1,r'L;'.Jr ?r*')-ill' , u.Sa ;&1'^iiT?i ,# b
Jtj, (Makn alat perintahlmn kalian untuk berdzikir kepada Allah.

Sesungguhnya perumpamaannya itu adalah laksana seorang laki-laki
yang keluar dikejar musuh yang cepat hingga dia sampai ke sebuah

benteng yang kokoh yang melindungi dirinya dari mereka. Demikian

juga seorang hamba, dia tidak dapat membentengi dirinya dari
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kecuali dengan

it t'; t e:)|!!U. Jtil iJA .yr'*Ji (Bahwa seorans laki-taki

berknta, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syari'at-syari'at Islam
telah cukup banyak bagilat, maka beritahukan kepadamu sesuatu yang
aku akan selalu terpaut [berpegang teguhJ dengannya." Beliau
bersabda, "Hendalcnya lisanmu selalu basah karena berdzikir kepada

Allah.') yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta

dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim; Ibnu Hibban juga
menukil riwayat serupa dari Mu'adz bin Jabal, dan di dalamnya
disebutkan bahwa dialah yang bertanya. At-Tirmidzi menukil riwayat
dari hadits Anas secara marfu', 'r.e6, S2 yll .ti6:)'6 Nt fU/|irV ttl

f i)t 3ja i,:'it fta)r llpabfla kalfan melewati to*on-io*an surga,

maka hendaklah kalian berhenti. Para sahabat bertanya, "Apa itu
taman-taman surga? " Beliau menjawab, "Halaqah [kelompok/majlisJ
dzikir.').

Hadits lainnya adalah yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ibnu
Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim dari hadits Abu Darda'
secara marfu', ,i,:iu+r:t e1W\irW i2 a?1?2'€,Gi ;,i'€?iti
ti-H-: n+si ti..W f":V r:gx oi b € ?: ,o:lt .;l;tr sra1,y r-< ;ei
Fr'* int i; ,jG C.,rja f5iei (*Maukah t otfon aku beritahukan

sebaik-baik amal kalian, paling suci di sisi Raja kalian, paling tinggi
dalam derajat kalian, lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan
emas dan perak, dan lebih baik bagi knlian daripada berhadapan
dengan musuh lalu kalian membunuh mereka dan mereka membunuh
kalian? " Para sahabat menjawab, "Tentu." Beliau bersabda,
"Berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla. '). Di awal-awal pembahasan

tentang jihad telah saya isyaratkan adanya kesamaran karena ada juga
hadits yang menyebutkan tentang keutamaan mujahid, yaitu seperti
orang yang selalu berpuasa dan (setiap siang hari) tidak pernah
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berbuka, seperti orang yang selalu shalat malam dan tidak tidur, dan

sebagainya yang menunjukkan keutamaannya dibanding amal-amal

shalih lairurya.

Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan dzikir kepada

Allah dalam hadits Abu Darda' adalatr dzikir yang sempurna, yaitu

dzikir lisan dan hati, serta memikirkan maknanya dan menghadirkan

keagungan Allah. Orang yang berdzikir seperti itu lebih utama

daripada orang yang memerang orang kafir -misalnya- tanpa

berdzikir. Sesungguhnya keutamaan jihad tersebut adalatr de,ngan

dzikir lisan. Maka yang dapat memadukan semuanya, yaitu berdzikir

kepada Allah dengan lisan, hati dan menghadirkannya' dan itu

dilatnrkan di dalam shalatnya atau puasanya atau sedekatrnya atau saat

memerangi orang-orang kafir -misalnyr, maka dialah yang mencapai

prmcak paling tingg.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi merrberi jawaban, batrwa

tidak ada satu amal shalih pun kecuali disyaratkan dzikir untuk

keabsatrannya. Maka orang yang tidak berdzikir kepada Allah (tidak

mengingat Allah) de,ngan hatinya saat bersedekah atau puasanya

-misalnya- 
maka arnalnya tidak sempurna. Dilihat dari segi ini,

rnaka dzikir merupakan amal yang paling utama. Untuk itu, dia

mengisyaratkan kepada hadits, l;"?'H 4 6.iJ \W*, seorang

mulcrnin lebih dominan daipada amalnya)

4,i dt,Pt"f1r sp'i trFX,4! ,P (Perumpamaan

orang yang berdzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berdzikir

lrepada Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mat). Selain

riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan kata'tsyang kedua. Demikian

yang dicantumkan dalam semua naskah lmam Bukhari. Imam Muslim

menukilnya dari Abu Kuraib, yaitu Muhammad bin Al Ala', gurunya

Imam Buhkari dalam hal ini, melalui sanad-nya tersebut, dengan

redaksi, *$,i'A,'[u,ahr f tir gI' $b *b, SA,€$r 4t JZ
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(Perumpamaan rumah yang dibacalcan dzikir kepada Allah di

dalamnya dan rumah yang tidak dibacaknn dzikir kepada Allah di

dalamnya adalah seperti orang yang hidup dan yang mati). Demikian

juga yang dinukil Al Ismaili dan Ibnu Hibban di dalam Shabih-nya,

semuanya dari Abu Ya'la dari Abu Kuraib. Begitu juga yang dinukil

Abu Awanah dari Ahmad bin Abdul Hamid, dan juga Al Ismaili dari

Al Hasan bin Suffan dari Abdullah bin Barad, dan dari Al Qasim bin

Zakaiyadari Yusuf bin Musa dan Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, Musa

bin Abdirrahman Al Masruqi dan Al Qasim bin Dinar, semuanya dari

Abu Usamah. Hadimya lafazh ini dari mereka menunjukkan batrwa

itulatr yang diceritakan oleh Buraid bin Abdillah, gurunya Abu

Usamah. Sementara Imam Bukhari hanya sendiri meriwayatkan

dengan lafazh tersebut tanpa disertai oleh para sahabat Abu Kuraib

dan para sahabat Abu Usamah. hi mengesankan batrwa dia

meriwayatkannya dari hafalarurya, atau dalam meriwayatkannya

dengan makna melewati yang sebenarnya, yaifu bahwa yang disifati

dengan hidup dan mati hakikatnya adalah yang menempati, dan yang

dimaksud penisbatan hidup dan mati kepada rumah adalatr

penghuninya (yang menempatinya). Maka orang yang berdzikir

diserupakan dengan orang hidup yang zhahimya dihiasi oleh cahaya

kehidupan dan batinnya dihiasi oleh cahaya ma'rifah, sedangkan

orang yang tidak berdzikir diserupakan dengan rumah yang zhahirnya

hampa dan batinnya batil. Ada juga yang mengatakan, bahwa letak

keserupaan dengan yang hidup dan yang mati adalah karena pada

orang hidup ada manfaat bagi mendukungnya dan madharat bagt yang

memusuhinya, sedangkan pada orang mati tidak demikian.

Dalam hadits kedua, setelah mengemukakarr matannya, Imam

Bukhari menyebutkan, r:.&li $.'e3-'otjj (Syu'bah meiwayatkannya

dari Al A'masy), yakni dengan sanad tersebut dan tidak

menisbatkannya kepada Nabi seperti itu. Imam Ahmad

meriwayatkannya secira maushul, dia berkata: Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia
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berkata... menyerupai itu namun tidak marfu'. Demikian juga yang

dinukil Al Ismaili dari riwayat Bisyr bin Khalid dari Muhammad bin

Ja'far, secnra mauquf.
,l i,. \;-jtti, dr ,p ,;, f ;;:; grl * *j',*"5#",'rrt1t (suhait

meriwayatknnnya dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAn.
Imam Muslim dan Ahmad menyebutkannya secara maushul dari
jalurnya.

'{<i* 
N'ttt 1S"t"ngguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat).

Al Ismaili menarnbatrkan dari jalur Utsman bin Abi Syaibah, da1 Ibny

Hibban dari jalur Ishaq bin Ratrawaih, keduanya dari Jarir, ,Li.
Demikian juga riwayat Ibnu Hibban dari jalur Fudhail bin Iyadh.

Begitu juga yang dinukil Imam Muslim dari riwayat Suhail. Iyadh

mengatakan di dalam l<rtab Al Masyariq, "Dalam riyayat kami dari

mayoritas mereka dengan sukun pada dhaad OUa-i), dan itu yang

benar. Sementara Al 'Udzri dan Al Hauzari,dengan dhammah 1irii),

dan sebagiannya dengan dhammah pada dhaaa (l:uil. Artinya

'tambatran'. hri sebagai penafsiran dalam naskah Imam Bukhari.':

Lebih jauh dia mengatakan, "Kata ini dicantumkan dalam kitab Ibnu

Isa: r>1.1a6. Ini hanya berdasarkan prediksi walaupun memang demikian

sifat mereka AS." Di dalam h,rtab Al llcrnal, dia menyebutkan riwayat

mayoritas guru kami dalam meriwayatkan dari Imam Muslim dan

Bukfiari, yaitu dengan kata i{5, lulr, dia mengemukakan seperti yang

telah dikemukakan tadi, dan menambahkan, "Demikian sebagai

penafsiran apa yang terdapat dalam riwayat Imam Bul*rari pada

riwayat Abu Muawiyatr Adh-Dharir."

Ibnu Al Atsir mengatakan dalam kttab An-Nihayah"lJz-iyakni

tambahan dari kalangan para malaikat yang ditugaskan bersama para

maklrluk. Diriwayatkan dengan sulatn pada dhaadh danjuga dengan

dhammah. Sebagian mereka mengatakan bahwa mayoritas dengan
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sukun dan itu lebih benar." An-Nawawi mengatakan, "Mereka
mencantumkan kata ).ai flsngan beragam: Pertama, yang paling kuat

adalah dengan dhammah padafa' dan dhaaa p,:z$. Kedua, dengan

dhammah padafa' dan sukun pada dhaad lfUi;, ini yang diklaim oleh

sebagian mereka sebagai yang paling banyak dan paling benar.

Ketiga, dengan fathah pada fa' dan sulan pada dhaad 1151, Al Qadhi

Iyadh mengatakan, 'Demikian riwayat mayoritas guru kami dalam

riwayat Imam Bukhari dan Muslim.' Keempat dengan dhammah pada

fr' dan dhaad seperti yang pertama namun dengan rafa' pada lam
.l , .

(#ai) sebagai predikat dari kata Ltl. Kelima r>4.1i, jamak dari kata pti.
Menurut para ulama, maknanya berdasarkan semua riwayat, bahwa

mereka adalah para malaikat tambahan dari para malaikat penjaga dan

lainnya yang ditugaskan kepada para ma}filuk, tidak ada tugas lain
bagi mereka kecuali untuk kelompok-kelompok dzikir."

Ath-Thaibi mengatakan , "Kata"'b-ijarnak dai- pri, seperti

halnya kad;a JJ dan JJLi." Dinisbatkannya kata ini oleh Iyadh kepada

Imam Bukhari hanya prediksi, karena dalam Shahih Bukhari dalam
semua riwayatnya tidak ada, kecuali terdapat di luar kitab Shahih.
Imam Bukhari sendiri tidak menukil hadits tersebut dari Abu
Muawiyah, tetapi At-Tirmidzi menukilnya dari jalur Imam Bukhari.
Seperti itu pula yang dinukil Ibnu Hibban dari riwayat Fudhail bin
Iyadh dengan tambahan, ,f )\i ,/.'tt" (yang melanglang di bumi).

Demikian ini yang dicantumkan dalam riwayat Abu Muawiyah yang

dinukil At-Tirmidzi dan Al Ismaili. Redaksi Imam Muslim dari

riwayat Suhail dari ayahnya mencantumk *,'lbii7*..

f"ut 1-zi o'r4k- *pt e oi,j4 (yang berketiting di jatan-

jalan untuk menemukan para ahli dzikir). Dalam riwayat Suhail.,
disebutkan, -iUt qJtii, O:rirlj- btang mencari majlis-majlis dzikir).

Dalam hadits Jabir bin Abu yalla disebutkan , 'r4 z$, at'u S-tr, *U.'ot
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f\1i e f'iJt /.Wr")7a5 
gesungguhnya Altah mempunyai pasukan-

pasukan khusus dari kalangan malaikat yang berhenti dan mengitari

majlis-majlis dzikir di bumi).

.,-ls t!*j s$ lniU mereka menemukan suatu kaum). Dalam

riwayat Fudhail bin Iyadh disebutkan, J:itiit$* (Bila mereka

melihat suatu kaum).Dalam riwayat Suhail disebutkan, ri;4jtlrj

f , HUh; (Bila mereka menemukan suatu majlis yang ada dzikir di

dalamnya).

ry:sril (Mereka saling memanggil). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan o'i;W- (mereka s aling memanggi[).

'€.*G 4,ih (Kemarilah kepada keperluan katian). Dalam

riwayat Abu Muawiyah disebutkan lafazh '# (tujuan kalian).Kata

rlS adalatr dialek orang-orang Najed, sedangkan orang-orangHiiaz

mengatakan untuk satu, dua dan jamak dengan kata i'ji dalam bentuk

mufrad. Penjelasan ini telatr dikemukakan pada pembahasan tentang

tafsir. Ada perbedaan pendapat mengenai asal kalimat ini. Ada yang

mengatakan asalnya adalatr if /-ti eU'$ (apakah engpnu punya.

tujuan untuk bisa makan) yakni .t-e-itt (menujulah). Ada juga yang

mengatakan bahwa asatnya adalah 'e sedangkan ha' untuk

mengundang perhatian, laht alif-nya dihilangkan untuk meringankan.

'e\'e$ (Latu mengitari mereka dengan sayap-sayap

merelca), yakni mendekat di sekitar orang-orang yang berdzikir

dengan sayap-sayap mereka.

r;!3r,lr ,r;Llt Jy{X" langit dunia). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, UllJr :6 A. Dalam riwayat Suhail disebutkan, |iA ryit't

$Lrr :yi'i.3 l#. 6 | fu ,? W\(fi.'/e:a;i. "ciL i (Latu duduk
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bersama mereka dimana sebagian mereka merentangknn sayap
kepada sebagian lainnya hingga memenuhi apa yang ada di antara
mereka dan langit dunia).

'&'nbf $, kj?'&:)llL| 16 lKemudian ruhan mereka

bertanya kepada mereka -dan Dia lebih tahu daripada mereka).
Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata ,ra (lebih

mengetahui tentang mereka). Demikian juga Al Ismaili. Suhail
menambahkan dalam riwayatnya , d )V *'a 9 ,b j;4 t'& ;"f u
f\\i ,l (Dari mana kalian? Para malaikat menjawab, "Kami datang

dari sisi para hamba-Mu di bumi.'). Dalam riwayat At-Tirmidzi
disebutkan, ojib-;-,#V &t :e'et ,?ttr Sga (Lalu Atlah bertanya,

"Sedang apa para hamba-Ku ketika kalian meninggalkan mereka?").

grr';, ;-,jr-| i,Su relV jA6 (Apa yang diucapkan oteh

para hamba-Ku? Para malaiknt menjawab, 'Mereka menyucikan-
Mu). Demikian dalam riwayat Abu Dzar, dengan bentuk tunggal pada

keduanya, sedangkan yang lainnya mencantumk * tjfr:rj6. Oatam

riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya disebutkan, i;rA-:jr i. Suhail

menambahkan dalam riwayatny4 {J 
y /1tfu-*i tF? $yf 6$

{apabila mereka [orang-orang di majlis tersebutJ telah berpisah,
rnereka fmalaikatJ naik ke langit).

'l..JJ3L-j'iJ0-4:3,L|!fJr+ i- (Mereka menyucikan-Mu

[b ert as bihJ, memb es arkan-Mu [b ertakbirJ, memuj i-Mu [bertahmidfi .
Ishaq dan Utsman dari Jarir menambahkan, ',:)L:r-j:;J (dan

memuliakan-Mu). Demikian juga riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya.
Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, nASk; ,O,j'r6
gii'i::: |lftri;J gLL;\i- (para mataikat menjawab, ,Kami

meninggalkan mereka dalam keadaan memuji-Mu, mengagungkan-
Mu dan berdzikir kepada-Mu.'). Dalam riwayat Al Ismaili
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disebutkan , .'AfrFT- it €r€st 6s :tiri lfara malaika menjawab,

"Kami melewati mereka ketika mereka sedang berdzikir

kepadamu...). Dalam riwayat Suhail disebutkan, d eU )V *b9
sjit;:, a"l;;ii-j;!!t$r'srt:Flr 4Lr5- *\\i (Kami datang dari

sisi para hamba-Mu di bumi yang menyucikan-Mu [bertasbihJ,

membesarkan-Mu [bertakbirJ, mengesakan-Mu [bertahlilJ, memuji-

Mu [bertahmidJ, dan memohon kepada-Mu). Dalam hadits Anas yang

dinukil .lvlBazzardisebutkan , 'q e'r";r:"!r;fi.q o:kt'l,li t;tU'f"

liLjSJ g.f r-1. UfW (merekn mengagungkan nilonat-nilonat-Mu,

membaca Kitab-Mu, bershalawat untuk Nabi-Mu, dan memohon

kepada-Mu untuk akhirat dan dunia mereka). Dari semua jalur

periwayatan ini disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan majlis-

majlis dzikir adalah yang mencakup dzikir kepada Allah dengan

berbagai macam dzikir, yaitu berupa tasbih, takbir dan sebagainya,

dan juga membaca Kitab Allah, serta berdoa memohon kebaikatr

dunia dan akhirat. Adapun tentang cakuparurya terhadap membaca

hadits, mengkaji ilmu syar'i dan menghafalkanny4 serta berkumpul

untuk melaksanakan shalat nafilah, ini perlu diteliti, karena yang lebih

tepat adalah mengkhususkan majlis-majlis itu dengan tasbih, takbir

dan serupanya serta membaca A1 Qur'an saja, walaupun membaca

hadits, mengkaji dan mendalami ilmu syar'i juga termasuk kategori

yang disebut dzikir kepada Allah.

'!j\ 6 lnry t ,t$:g; ,'Ss t;itt'5, ,J'd]' iJs (tuot bertanva

lagi, ,Apakah mereka melihat-Ku?' Para malaikat menjawab, 'Tidak.

Demi Allah, mereka tidak melihat-Mu.). Demikian lafzhul Jalalah

(Allah) disebutkan dalam semua naskah Imam Bukhari, dan juga di

bagian-bagian lainnya pada hadits ini, sedangkan yang lainnya tidak

mencafumkannya.

6-li |Ij';,.:lL'aS,QU *1 ryt'e (Mereka akan lebih banyak

beribadah kepada-Mu, lebih banyak memulialmn-Mu). Abu Daud
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menambahkan dalam riwayatnya, tl*i j (memuji-Mu). Demikian juga

dalam riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dalam riwayat Al lsmaili terdapat

tambahan, tii U',t:,\ gan akan lebih banyak berdzikir kepada-Mu).

Dalam riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya disebutkan, ry U Til ga"
akan lebih banyak lagi menyucilan-Mu).

i:t{)u3 (Atlah bertanya tagi). Dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan,'J'fr Qalu Allah bertanya lagi).

d!U-Ui 1tot, apa yang mereka mohonknn dari-Ku?).Dalam

riwayat Abu Muawiyah disebuttan, oi,,,itti :rf 
neii 

ltatu apa yang

merekn mohon?).

e-bJ'ljl:j'L.j- (Mereka memohon surga kepada-Mu). Dalam

riwayat Suhail dicantumk an,'eEia UfU (Merekn memohon surga-

Mu kepada-Mu).

t*f W "&i t ji€ (Tentu mereka akan lebih berambisi). Abu

Muawiyah menambahk** dalam riwayatnya. Dalam riwayat Ibnu

Abi Ad-Dunya disebutk *,'n.o, q Pf t ry'.6i3 tb'i'rii r1j€ Qentu

mereka akan lebih berambisi dan lebih sungguh-sungguh memohon
serta akan lebih besar mengharapkannya).

)Jt'u ,ti'g:",,:ts ro')3W"C ,j,6 (Ailah bertanya lagi, ,Lalu

dari apa mereka memohon perlindungan?' Para malaikat menjawab,
'Dari neraka.). Dalan riwayat Abu Muawiyah disebutkan dengan

redaksi, )41'u ,t!,ji ro'rls7{.:t"|$f ';,2t 1tot, dari apakah mereka

memohon perlindungan? Para malail<at menjawab, "Dari neraka.").
Dalam riwayat Suhail disebutkan, "e3,Jt|s elflffir:tlir-i
!)Jba :ti.J 91)*$:,,J- (Para malaikat berknta, "Dan mereka

memohon perlindungan-Mu." Allah bertanya, "Dari apa mereka
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memohon perlindungan-Ku?" Para malaileat menjawab, "Dari
neraka-Mu.").

uie; -U "rJ'b tat--.1- W "$l ryit (fentu merekn akan lebih

menjauh darinya dan lebih takut terhadapnya). Dalam riwayat Abu
Muawiyah disebutkan, i?t t:5t t$'$b b^ W"*1 t3!,& Qentu

mereka akan lebih menjauh darinya, lebih memohon perlindungan

darinya dan lebih takut terhadapnya). Suhail menambahkan dalam

riwayatnya, rft;;"ni$tii e'*'p'n ,iW itt u3:j:,;u:t :t'1rr3

(Para malaikat berkata, "Dan mereka memohon ampunan kepada-

Mlt." Allah berfirfran, "Aku telah mengampuni mereka dan

memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. '). Dalam hadits

Anas disebutkan, #.)'i'ii ,i';5 (Allah berfirman,

" Limp ah knnl ah rahm at-Ku kep ada mer eka' ).

*v;}u+ ;;1"e'd tfi ap ,i*;>tit'u"ai, l'* (sotah

seorang malailat berkata, 'Di antara mereka ada si Fulan yang tidak
termasuk golongan mereka, tapi dia datang karena suatu

keperluan.). Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan dengan

redaksi, *a. "u+ $.,F3i p llei' 
';yi i*l b\,oi,gi (Latu para

malikat berkata, "Sesungguhnya di antara mereka terdapat si fulan
yang banyak berbuat kesalahan, dia tidak menghendaki mereka, tapi
dia datang karena suatu keperluan.'). Dalam riwayat Suhail

disebutkan ,'#';at'; (.Jit;tL, "*bn g'q,t ,,ti'tl :),,3 lpara

malaikat berkata, "Wahai Tuhan, di antara mereka terdapat si fulan,
seorang hamba yang banyak berbuat kesalahan, dia hanya lewat lalu
duduk bersama mereka.'). Dia menambahkan dalam riwayatnya, 'i6
A:.p iit'i5 gU"n berfirman, "Dan dia juga telah Alat ampuni-')

lf-iiir 'ni (Mereka adalah kelompok). Dalam riwayat Abu

Muawiyah dan riwayat Suhail disebutkan dengan redaksi, 'ipt'e
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(Mereka adalah kaum). Disebutakannya alif lam ta'rrf (Jt) yang

menunj ukkan kesempumaan.

'&",1, ui:d I (Tidak ada satu pun teman duduk mereka yang

menderita). Demikian yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar,

sedangkan yang lairmya mencantumkan dengan redaksi, 1r&\
'W (bersama mereka tidak akan menderita teman duduk mereka),

dan dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan,W'ii ,3{-1 (tidak ada

seorang pun teman duduk mereka yang menderita).ln adalah redaksi

kalimat permulaan untuk menerangkan konsekuensi dari kondisi
mereka sebagai orang-orang yang sempuma. Ja'far menukil riwayat
dalam Adz-Dzilcr dari jalur Abu Al Asyhab dari Al Hasan Al Bashri,

dia menyebutkan, i:;t ,:J$ )dl6 ,y,teuf ilii,r i,if&- ?t q.
r ,ii-lir i ,&,, i:#,i6 .Lxj ':):,* # yi.1 :riui ;,>itif.t j'ASt
. rt or, o '-0.,-W 

;-{,t .3{ (Ketika suatu kaum sedang berdzikir kepada Allah,

tiba-tiba ,"ororf laki-labi datang lalu duduk bersama mereka. Lalu
turunlah rahmat kemudian (rahmat itu) menghilang. Para malaikat
berkata, "Wahai Tuhan kami, di antara mereka terdapat hamba-Mu,

fulan." Allah berfirman, "Liputilah mereka dengan rahmat-Ku.
Mereka adalah satu kaum, tidaHah menderita teman duduk
mereka. '). Dalam redaksi hadits ini terkandung ungkapan mendalam
yang manafikan kesengsar,uul dari teman duduk orang-orang yang

berdzikir. Seandainya dikatakan "karena mereka, tentu akan

berbahagialah teman duduk mereka," tentu akan tampak sangat utam4
namun penafian kesengsaraan adalah lebih utama dalam mencapai
maksud.

Catatan

Abu Zaid Al Marwazi meringkas matan hadits ini dari Al
Farabri, dia mengemukakannya hirgga |Sqt;oif ih (Kemarilah
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kepada keperluan kalian), kemudian dia mengatakan, "Lalu dia

menyebutkan haditsnya. "

Pelaiaran vans daoat diambil

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan majlis-majlis dzikir dan

orang-orang yang berdzikir, keutamaan berkumpul untuk

berdzikir, dan bahwa teman duduk mereka tidak terpisahkan dari

mereka dalam mendapatkan segala yang dianugerahkan Allah

kepada mereka, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap

mereka, walaupun ada teman duduk mereka yang tidak ikut

berdzikir.

2. Hadits ini juga menunjukkan kecintaan para malaikat kepada

manusia dan kepedulian mereka terhadap manusia.

3. Hadits ini juga menunjuldran bahwa yang bertanya itu lebih

mengetahui daripada yang ditanya, hal ini untuk menunjukkan

penghormatan kepada yang ditany4 mengrngatkan akan

kekuasan-Nya dan kemuliaan kedudukan-Nya.

4. Suatu pe,ndapat menyebutkan, bahwa pengkhususan pertanyaan

Allah kepada para malaikat itu mengenai para ahli dzikir

mengisyaratkan kepada perkataan mereka, W'Ji-,y W ,H
i ,rr1r3)'!)Jtu.'# ii;j ,tlsr tr4x:t (Mengapa Engl<au

hendak menjadikan [khalifuhJ di bumi itu orang yang aknn

membuat kerusalcan padanya dan menumpahltan darah, padahal

tami senantiasa bertasbih dengan memuii Engknu dan

mensucikan Engkau. (Qs. Al Baqarah l2): 29)). Seolah-olatt

Allah mengatakan, "Lihatlatr apa yang mereka lakukan, yaitu

berupa tasbih dan taqdis, walaupun mereka diliputi oleh syahwat

dan godaan-godaan syetan. Bagaimana mereka mengatasi itu

dan membanggakan kalian dengan tasbih dan taqdis."

Ada juga yang mengatakan, dari hadits ini disimpulkan, bahwa
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dzikir yang dihasilkan oleh manusia adalah lebih tinggi dan

lebih mulia dari dzikir yang dihasilkan oleh para malaikat,
karena dzikirnya manusia diserta dengan berbagai kesibukan

dan beragam penghambat, narnun bisa menembus alam gaib. Ini
benar-benar berbeda dengan kondisi para malaikat.

5. Hadits ini juga menunjukkan kedustaan orang-orang kafir yang

mengatakan bahwa dia dapat melihat Allah secara nyata
sewaktu di dunia. Telah diriwayatkan di dalam Shabih Muslim
dari hadits Abu Umamah secara marlu', '€J, Ut I €r t*tt
t"*"tr u!; lXetaltuilah, sesungguhnya kalian tidak akan dapat

melihat Tuhan kalian hingga kalian mati). Hadits ini juga
menunjukkan bolehnya bersumpah untuk suatu perkara yang

sudah pasti sebagai penegasan. Dan juga menunjukkan bahwa
berbagai macam kebaikan yang dicakup oleh surga dan berbagai

hal yang tidak disukai yang dicakup oleh neraka adalah melebihi
apayang disebutkan, dan bahwa berharap dan memohon kepada

Allah termasuk sebab-sebab untuk mencapainya.

67. Ucapan 
ll,l, il ,e .lti'r,- 'l (Tidak Ada Daya dan (Ipaya

Kecuali dengan [KehendakJ Allah)

- -irt ,f *r {r i' J2 Ut .-.lr :Jti"U;2,*i ;; o_ri *
Ot Utl 'i* €-e ,s;e ,y., q:A ),L t ' ,jo -# e :Js'j
:ir= )4X J" *, ,;lLiit -+ lrr J?ri:Jv .'Fi hri ii,r

-:ilrr i--b t;-31 ;;6 s_ ,Jv ; .*.C r'r?i 0?:_61 S;
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\yi:; \r J'; y 
'ju .A ,* o.'*it F'u W JL'*f vf

ll
6409. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, 'Nabi SAW

mendaki bukit. Dia berkata, 'setelah beliau menaikinya, seorang laki-

laki berseru dengan mengeraskan suaranya,'Laa ilaaha illallaahu

wallaahu akbar.' Saat itu Rasulullah SAW sedang di atas bighalnya

[peranakan kuda dengan keledai], beliau pun bersabda,

'sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli dan tidak pula yang

jauh.' Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Abu Musa -atau Wahai

Abdullah-, maukah engkau aku tuniukkan suatu kalimat dari

perbendaharaan surga?' Aku jawab,'Tenht.' Beliau pun bersabda,

'Laa haula walaa quwwata illaa bilaah' (ttdak ada daya dan upaya

lrecuali dengan fkehendakJ Allah)."

Keterangan:

(Bab Ucapan "Laa fuaula wa laa quwwata illa billaah'). Pada

bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa. Hadits ini

telatr dikemukakan pada bab "Doa ketika Menaiki Bukif', dan saya

katakan bahwa saya akan menjelaskannya pada pembahasan tentang

takdir.

68. Atlah Mempunyai Seratus Nama Kurang Satn (99)

y -ri rytf ig- *t orik)-^tk rt).,Jv it:rr;; €J f
. jSt'--;-"ij';t ,iiir ,F;'tt:r;i tib,u-

6410. Dari Abu Hurairatr secara riwayat, dia berkata, *Allah

mempunyai sembilan puluh sembilan nama -seratus latrang satu-.



Tidaklah seseorang menghafalnya kecuali dia masuk surga. Dia
ganjil dan menyulcai yang ganjil."

Keterangan Hadits:

(Bab Allah mempunyai seratus nama kurang satu). Demikian

yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lainnya

mencatumkannya "Seratus Kurang Satu". Demikian juga perbedaan

p ara periwayat menge nu m at an -nya.

\tjs (secara riwayat). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan,

Fi ^$lt & i' lr-l i,6 (Rasulullah SAW bersabda). Dalam

riwayat Muslim disebutkan, 'Dari Amrbin Muhammad An-Naqid dari

Suffan dengan sanad ini, dari Nabi SAW'. Imam Bukhari menukil

dalam pembahasan tentang tauhid, dari riwayat Syu'aib: Dari Abu Az-
Zinad, dengan sanad-nya, bahwa Rasulullah SAW bersabda.

Ad-Daraquthni menukil di dalam Ghara'ib Malik, dari riwayat

Abdul Malik bin Yahya bin Bukair, dari ayahnya, dari Ibnu Wahab,

dari Malik, dengan sanad tersebut, iirr j6 ,:J6';L) {p }ll' ,rV dt f
r:,1't o'tlXrlid..1- rt ,h)? (Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah

berfirman, 'Alat mempunyai sembilan puluh sembilan nama'.').

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan juga dari Al
A'raj oleh Musa bin Uqbah yang dinukil oleh Ibnu Majah dari riwayat

Ztthair bin Muhammad darinya dan menyebutkan nama-nama-Nya.

Diriwayatkan juga dari Abu Az-Zinad oleh Syu'aib bin Abi
Hamzah sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan

tentang syarat-syarat, dan akan dikemukakan lagi pada pembahasan

tentang tauhid. At-Tirmidzi menukilnya dari riwayat Al Walid bin
Muslim dari Syu'aib dan menyebutkan nama-nama-Nya.

Diriwayatkan juga (dari Abu Az-Zinad) oleh Muhammad bin Ajlan
yang dikemukakan oleh Abu Awanah; Malik yang dikemukakan oleh
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Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i, serta Ad-Daraquthni di dalam Ghara'ib

Malik, dan dia mengatakan,"shahih dari Malik tapi tidak terdapat di

dalam Al Muwaththa' sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu

Nu'aim dari berbagai jalur tentang asma'ul ltusna"; Abdurrahman bin

tr.:bi Az-Zinad yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni; Abu Awanah

dan Muhammad bi Ishaq yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ibnu

Majah; Musa bin Uqbah yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim dari

riwayat Hafsh bin Maisarah darinya.

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah oleh Hammam bin

Munabbih yang dikemukakan oleh Imam Muslim dan Ahmad;

Muhammad bin Sirin yang dikemukakan oleh Imam Muslim, At-

Tirmidzi, Ath-Thabarani di dalam Ad-Du'a' dan Ja'far A1 Firyabi di

dalam Adz-Dzitcr; Abu Rafi' yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi;

Abu Salamah bin Abdunahman yang dikemukakan oleh Ahmad dan

Ibnu Majah; Atha' bin Yasar, Sa'id Al Maqbwi, Sa'id bin Al
Musayyab, Abdullatr bin Syaqiq, Muhammad bin Jubair bin Muth'im

dan Al Hasan Al Bashri, yang mana Abu Nu'aim menukilnya dengan

berbagai sanad dari merekayang kesemuanya adalah lemah; hak bin

Malik yang dikemukakan oleh Al Bazzar namun ada keraguan di

dalamnya, dan diriwayatkan kepada kami di dalam Juz'Al Ma'ali dari

j alurnya tanpa keraguan.

Selain diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, juga

diriwayatkan oleh Salman Al Farisi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ali,

semuanya dikemukakan oleh Abu Nu'aim yang juga dengan sanad'

sanad yang lemah. Hadits Ali disebutkan di dalam Thabaqat Ash-

Shufi.yah karya Abdurrahman As-Sulami; Hadits Ibnu Abbas dan Ibnu

umar disebutkan di dalam juz ketiga belas dari Amali Abi Al Qasim

bin Basyran dan Fawaid Abi umar bin Haiwah yang disarikan dari

Ad-Daraquthni. Semua ini yang telatr saya temukan jalur-jalw

periwayatarurya.

Ibnu Athiyyah mengatakan di dalam Tafsir-nya, bahwa

riwayat iri mutawatir dart Abu Hurairah, dia mengatakan, 'lfentang
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penyebutan nama-nama itu perlu diteliti lebih jauh, karena

sebagiannya tidak terdapat di dalam Al Qur'an dan tidak pula di
dalam hadits yang shahih, dan hadits ini tidak mutawatir dari asalnya

walaupun disebutakn dalam Ash-Shabih, tapi yang mutawatir hanya

dari Abu Hurairah." Demikian yang dikatakarurya, namun sebenarnya

ini juga tidak mutawatir (tidak banyak orang yang meriwayatkan) dari
Abu Hurairah, paling maksimal hadits ini termasuk kategori masyhur.

Kemudian dari itu, tidak ada yang menyebutkan nama-nama-Nya

kecuali dalam riwayat Al Walid bin Muslim yang dikemukakan oleh
At-Tirmidzi dan dalam riwayat Zlhair bin Muhammad dari Musa bin
Uqbah yang dikemukakan oleh Ibnu Majah. Kedua riwayat ini
kembali kepada riwayat Al A'raj, dan mengenainya ada perbedaan

pandangan yang tajam terkait dengan penyebutan nama-nama,

penambahan dan pengurmgffi, sebagaimanayang akan saya sebutkan.

Penyebutan nama-nama juga terdapat dalam jalur ketiga yang dinukil
Al Hakim di dalam Al Mustadrak dar. la'far Al Firyabi dalam Adz-
Dzilcr dari jalur Abdul Aziz bn Al Hushain, dari Ayyub, dari
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyebutan nama-

nzrma, apakah ittt marfu' (dari Nabi) atau merupakan perkataan
periwayat yang dimasukkan dalam hadits. Sebagian besar mereka
berpendapat dengan yang pertama (yakni marfit), dan mereka berdalil
dengan bolehnya menamai Allah dengan nama yang tidak disebutkan
dalam Al Qur'an sebagai nirma, karena kebanyakan nama-nama itu
memang demikian. Yang lainnya berpendapat, bahwa penetapan

nama-nama itu merupakan perkataan periwayat, karena mayoritas
riwayat tidak menyebutkannya. Demikian yang dinukil oleh Abdul
Aziz An-Nakhsyabi dari banyak ulama.

Setelah menukil hadits ini dari jalur Shafwan bin Shatih dari
Al Walid bin Muslim, Al Hakim mengatakan, "Hadits tersebut shahih
menurut kriteria Imam Bukhari dan Muslim, narnrul keduanya tidak
menukilnya dengan konteks asma'ul husna. Alasan mereka, karena Al
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Walid bin Muslim meriwayatkannya sendirian." Lebih jauh dia

mengatakan, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pandangan di

kalangan para ahli hadits, bahwa Al Walid leblh tsiqah, lebih hafal,

lebih utama dan lebih berilmu daripada Bisyr bin Syu'aib, Ali bin

Ayyasy dan para sahabat Syu'aibi lainnya." Ini mengisyaratkan bahwa

Bisyr, Ali dan Abu Al Yaman meriwayatkannya dari Syu'aib tanpa

disertai penyebutan nama-n:rma (asma'ul husna). Riwayat Abu Al
Yaman adalatr yang dikemukakan oleh Imam Buhkari, riwayat Ali
dikemukakan oleh An-Nasa'i, dan riwayat Bisyr dikemukakan oleh Al
Baihaqi. Yang benar, alasan Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak

menukilnya bukan saja karena Al Walid meriwayatkannya sendirian,

tapi juga karena sanad rancu serta indikasi adanya perkataan

periwayat yang dimasukkan dalam hadits. Al Baihaqi mengatakan,

"Kemungkinan penetapan (penyebttan asma'ul hwna) itu berasal dari

sebagian periwayat dalam kedua jalur itu. Oleh karena itu, terjadi

perbedaan di antara keduanya. Berdasarkan kemungkinan inilah Imam

Bukhari dan Muslim tidak menukil riwayat yang menyebutkan

penetapan (asma'ul husna)."

At-Tirmidzi mengatakan setelah menukil dari jalur Al Walid,

"Ini adalah hadits gharib, diceritakan kepada kami oleh lebih dari satu

orang, dari Shafuan. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits

Shafinan, sedangkan dia adalah periwayat yang terpercaya.

Diriwayatkan juga dari beberapa jalur dari Abu Hurairah, dan dari

riwayat-riwayat itu tidak ada yang menyebutkan nama-nirma kecuali

pada jalnr ini. Diriwayatkan juga dengan sanad lainnya dari Abu

Hurairatr dengan menyebutkan nama-nama, namun sanad-nya tidak
shahih." Sebenarnya Shafinan tidak meriwayatkannya sendirian,

karena Al Baihaqi menukilnya dari jalur Musa bin Ayyub An-Nashibi

-dan dia terpercaya-, dari Al Walid juga. Ada perbedaan sanad-nya

dari Al Walid, yang mana Utsman Ad-Darimi di dalam An-Naqdh 'ala

Al Marisi menukilnya dari Hisyam bin Ammar dari Al Walid, dia

mengatakan, "Dari Khulaid bin Da'laj, dari Qatadah, dari Muhammad
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bin Sirin, dari Abu Hurairah," lalu dia menyebutkannya tanpa

menyebutkan nama-nama. Al Walid mengatakan, "Sa'id bin Abdul

Aziz menceritakan seperti itu kepada kami, dan dia berkata,

'semuanya terdapat di dalam Al Qur'an surah Al Hasyr ayat22, ?ttt 3L

€:)t i,*"jt i^ gs(il,t) ft l.o $ tt dy: gl' (Diatah Allah Yang

tiada llah [yong berhak disembahJ selain Dia, Yang Mengetahui yang

ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang)," lalu dia menyebutkan nama-nama itu.

Abu Asy-Syaikh Ibnu Hibban menukilnya dari riwayat Abu

Amir Al Qurasyi dari Al Walid bin Muslim dengan sanad lainnya, dia

berkata: Zrthair bin Muhammad menceritakan kepada kami dari musa

bin Uqbah, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Zvhair mengatakan,

"Lalu sampai kepada kami, bahwa lebih dari seorang ahli ilmu
mengatakan, bahwa permulaannya didahului dengan laa ilaaha

illallaah." Lalu dia menyebutkan nama-nama. Jalur ini juga dinukil
Ibnu Majah, Ibnu Abi Ashim dan Al Hakim dari jalur Abdul Malik
bin Muhammad Ash-Shan'ani dari Ztahair bin Muhammad, narnun

lebih dulu menyebutkan nama-nama. Lalu setelah menyebutkar, "F
t*Lir Jtt t$bi, (barangsiapa menghafalnya maka dia masuk surga)

dia menyebutkan, ..'l*-St'*-rtjtlti llUolr, Yang Maha Esa, tempat

meminta segala sesuatu...), kemudian setelah itu dia menyebutkan,

"Zuhair berkata, 'Lalu sampai kepada kami dari lebih seorang ahti

i1mu, bahwapermulaannya didahului dengan, lU,'li Lj ir lf -lf I

,;,iJ (tidak ada sesembahan kecuali Allah, Dia memiliki nama-nama

yang paling baik)'.'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Walid bin Muslim lebih
terpercaya daripada Abdul Malik bin Muhammad Ash-Shan'ani.
Riwayat Al Walid mengesankan bahwa penetapan (nama-nama)

merupakan perkataan periwayat yang dimasukkan dalam hadits.

Dalam riwayat A1 Walid dari Zuhair ada pengulangan tiga nama, yaitu
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gr4r ',;;!a)t't-\i (yane Maha Esa, Yang Maha Dibutuhtran, Yang

Maha Pemberi Hidayah), dan sebagai gantinya dalam riwayat Abdul

Malik disebutkan, r).t:it ]l-ii' U.1il3 (Yang Maha Adil, Yang Maha

Kuasa, Yang Maha Memelihara); Dalam riwayat Al Walid

disebutkan, 317|t d'i.1, (Yang Maha Memelihara, Yang Maha

Memberi Petunjuk), sementara dalam nwayat ADoul MarrK

disebutkan, it-:,tlr ,|.t:/t (Yang Maha Memelihara, Yang Maha

riwayat Abdul MalikMemberi Petunjuk), dalam

Memberi Petunjuk);Dalam riwayat Al Walid disebutkan, 1 iijr i;Uir

(Yang Maha Adil, Yang Maha Menerangi), sementara dalam riwayat

Abdul Malik disebutkan, ,2w;it yAt Vang Maha Menjadikan, Yang

Maha Menguasai), adapun selebihnya sama.

Adapun riwayat Al Walid dari Syu'aib, yaitu jalur yang paling

mendekati shahih, dan berdasarkan inilah penakwilan mayoritas orang

yang menjelaskan asma'ul husna, redaksi yang dikemukakan At-
Tirmidzi adalah sebagai berikut: ,lg'jr,l;i"Llt ,:i\l.ajf f ,r+J' l' F
,issir ,|,!.at ,lf*it ,lr(.:i, ,\$t |6r$lt ,b'iit,i'lJ.lr ,,ri*at,ttgjr

,6e4At.5"$' ,1,;- , ,lpowt ,g.t*st ,'OtT.lrt ,:q6jt,](ii' ,l,kjr ,i;aiir
,igiir ,pgj' ,:,,,{t ,l,-;4ist,jrlr ,piit ,'n o1r ,lgpt,i$i' ,lylit ,ltlr
,'*i.llr,r-F,i-hj','e,ir,LJjir,lu4Ar,!.dr,!6ir $jiJ:.tt,)*t,
,U t ,|F j, ,ng;it ,!a!:s' ,'e+ql' ,lt oir ,ifjr ,:{.-,s, ,E1,r}r ,:*=lt
,i:-6r ,lo;it.L.r.Jr ,eiJJ' ,'raJr ,ir+ii' ,rrq1iit ,'.taJt ,1.!t,igit
,>7\ ,J31i ,?3-Jjr ,iid"lr ,'rtilit ,j2ar ,1;Ar ,.r-li ,gti' ,ytj,
,giJr |$.6 ,U);:jr,ni;itt,i4-J' ,iarllt ,lit ,d.dt ,;r1r ,*qt,?,i.1'

,]J' ,96r ,](dr ,grir ,u*lJr ,'e,,eqt ,t-.d,ir ,f,ilit Jy-nt ):5

)-#t ,+t}t ,Lrr7r,;Uir ,g{l' .SrtlJ' (Diatah Allah, yang tidak ada

Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Maha Pemurah,

Yang Maha Penyayang, Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha

i:

ti:

:
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Sejahtera, Yang Maha Pemberi Keamanan, Yang Maha Memelihara,
Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki
Kebesaran, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, Yang

Maha Membuat Bentuk, Yang Maha Pengampun, Yang Maha
Perknsa, Yang Maha Memberi, Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang

Maha Pembuka, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Menyempitkan,

Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Merendahkan, Yang Maha
Meninggikan, Yang Maha Memuliakan, Yang Mana Menghinaknn,

Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Maha

Memutuskan Hulanm, Yang Maha Adil, Yang Maha Halus, Yang Maha
Mengetahui, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung, Yang Maha
Pengampun, Yang Maha Menerima Syular, Yang Maha Tinggi, Yang

Maha Besar, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Memelihara, Yang

Maha Membuat Perhitungan, Yang Maha Luhur, Yang Maha Mulia,
Yang Maha Mengawasi, Yang Maha Memperkenankan, Yang Maha
Luas, Yang Maha Bijalaana, Yang Maha Mencintai, Yang Maha
Mulia, Yang Maha Membangkitkan, Yang Maha Menyal<sikan, Yang
Maha Benar, Yang Maha Mewakili, Yang Maha Kuat, Yang Maha
Kokoh, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Terpuji, Yang Maha
Menghitung, Yang Maha Memulai, Yang Maha Mengembalikan, Yang

Maha Menghidupkan, Yang Maha Mematikan, Yang Maha Hidup,
Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Menemukan, Yang Maha
Mulia, Yang Maha Esa, Yang Maha, Yang Maha Dibutuhkan, Yang

Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mendahulukan, Yang
Maha Mengakhirkan, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang

Maha Nyata, Yang Maha Tersembunyi, Yang Maha Memelihara,
Yang Maha Tinggi, Yang Maha Dermawan, Yang Maha Penerima
Taubat, Yang Maha Memberi Balasan, Yang Maha Pemaaf Yang
Maha Pelimpah Kasih, Yang Maha Pemilik Kerajaan, Yang Maha
Memiliki Kemuliaan dan Kemurahan, Yang Maha Adil, Yang Maha
Mengumpulkan, Yang Maha Kaya, Yang Maha Pemberi Kekayaan,

Yang Maha Menghalangi, Yang Maha Pemberi Mudharat, Yang

Maha Pemberi Manfaat, Yang Maha Pemilik Cahaya, Yang Maha
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Pemberi Hidayah, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kekal, Yang

Maha Pewaris, Yang Maha Memimbing, Yang Maha Sabar).

At-Thabarani menukilnya dari Abu Zut'ah Ad-Dimasyqi dari

Shafwan bin Shalih dengan menyelisihi beberapa nama, dia berkata,

i;riJr C-it (Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Abadi) sebagai

ganti L ,,(r'44 lit (Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha

Melapangkan);[rr:Jt (Yang Maha Keras)sebagai ganti lt-.rllt lfang

Maha Memberi Petunjuk);#-'dl 1r-"!-S.r; li"ljr ;b'ti gang Maha

Tinggi, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Menguasai hari

pembalasaz) sebagai gmtti i$,ut i:aJr \:2\it Vang Maha Mencintai,

Yang Maha Mulia, Yang Maha Bijaksana).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Al Hasan bin Sufyan

disebutkan,Et'j, (Yang Maha Meninggikan) sebagai Santi lti.ir (Yang

Maha Menghalangi/Menahan). Disebutkan dalam Shahih lbnu

Khuzaimah dalam riwayat Shafinan juga beberapa nama yang

berbeda, dia menyebutkan, n$tjJt (Yang Maha Memutuskan) sebagai

ganti ilJiij r (Yang Maha Bijaksana), ;-it (Yang Maha Dekat)

sebagai ganti iJt (Yang Maha Mengawasfl, )\-it (Yang Maha

Pelindung) sebagai Santi Jriit (Yang Maha Melindungi), dan L-iti
(Yang Maha Esa) sebagai ganti \r-$ir (Yang maha Memberi

Kekayaan). Disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dan Ibnu Mandatr

dari jalur Musa bin Ayyub dari Al Walid: 'r*,:it (Yang Maha

Penolong)sebagai ganti i{iiit (Yang Maha Memelihara).

Antara riwayat Zuhak dan Shafwan ada perbedaan dalam dua

puluh tiga nama, dalam riwayat Ztahair tidak terdapat: ,lrr iiil ,7t-;5j;t

,uaJr ,AaI, ,l;t ,?iir ,i'.riX.ir ,);i)ir 
'i*Ar 

,1,M, ,'-.L.,Ar ,i:r;rt ,\i1at

Jy;=ir ji .9t-Ur tl-su,v\\,rtjt,)is1ir,lt4ar,3u'lr,iy5lr,';ifo)t drlr



f{'lit (Yang Maha Pembuka, Yang Maha Perkasa, Yang Maha

Memutuskan Hulatm, Yang Maha Adil, Yang Maha Membuat

Perhitungan, Yang Maha Luhur, Yang Maha Menghitung, Yang Maha

Kuasa, Yang Maha Mendahuluknn, Yang Maha Mengakhirkan, Yang

Maha Dermawan, Yang Maha Pemberi Balasan, Yang Maha Pemberi

Kekayaan, Yang Maha Pemberi Manfaat, Yang Maha Sabar, Yang

Maha Pencipta, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Memelihara,

Yang Maha Besar, Yang Maha Luas, Yang Maha Esa, Yang Maha

Memiliki Kerajaan, Yang Maha Memiliki Kemuliaan dan Kemurahan)

dan sebagai gantinya dia menyebutkan, |$t.)riir ,;r3r .3;ir ,l-rlr

,;-rr-ar ,d,r:9-,jlr,i.i-.ri:"-Jr ,'irr;-rJr ,,jrlr ,l{rr ,iQt,gl$r ,l,,;'ajt.U;tltr

gF :i ,'i1r,u.\i,l;li ,pr;lr .rrgj' ,i;ci' ,b';.i' (Rabb, yang Maha

Esa, Yang Maha Menculatpi, Yang Maha Perknsa, Yang Maha

Menerangkan, Yang Maha Benar, Yang Maha Indah, Yang

Menciptakan, Yang Maha Dahulu, Yang Maha Dermawan, Yang

Maha Memenuhi, Yang Maha Pemberi Petunjuk, Yang Maha Kuat,

Yang Maha Memelihara, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Menjaga,

Yang Maha Adil, Yang Maha Menetahui, Yang Maha Esa, Yang Maha

Abadi, Yang Maha Esa, Yang Maha Memiliki Kelantan).

Dalam riwayat Abdul Aziz bn Al Hushain ada perbedaan

lainny4 yaitu tidak terdapat apa yang terdapat di dalam riwayat

Shafwan, yaitu jr '6;it (Yang Maha Perkasa)hinga 15 nama, dan juga

tidak terdapat,,nyJr,gtlt,lr;A;n',5"t1',!1dt,9*i',reFi',Uft
'e:;,,;rjr ,pulr ,]fur ,gqJt ,i-.il.ir .i+r' (Yang Maha Kuat, Yang

Maha Halus, Yang Maha Mulia, Yang Maha Menyempitkan, Yang

Maha Melapangkan, Yang Maha Merendahkan, Yang Maha

Meninggikan, Yang Maha Memuliaknn, Yang Maha Menghinakan,

Yang Maha Mengumpulkan, Yang Maha Memberi Madharat, Yang

Maha Memberi Manfaat, Yang Maha Melindungi, Rabb [Yang
memeliharaJ). Di dalamnya disebutkan 18 nama yang tersebut dalam
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riwayat Musa bin Uqbah, di dalamnya juga disebutkan, ,idl.ir ,l(;ir
,d-lj',0il-ijr,'*a,,i;\i,ft\,:tt,gllr,l:2ar,ie.:jr,",|1dJlt,lS11st

.,i:tJrijli ,rth-tit 3\ ,gru.Jr 1i ,.1ri.rr 3i |k!t ,jtst,ixlr ,i-;;iir
(Yang Maha Menyayangi, Yang Maha Memberi, Yang Maha Luhur,

Yang Maha Menjamin, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa, Yang

Maha Tinggt, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Mulia, Yang Maha

Menjadikan, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Membuka, Yang Maha

Mengganjar, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Pelindung, Yang

Maha Menolong, Yang Mempunyai Karunia, Yang Mempunyai

tempat-tempat naik, Yang mempunyai knrunia, Sesembahan yang

Maha Mengatur).

Al Hakim mengatakan, "sebenarnya saya menukil riwayat

Abdul Aziz bin Al Hushain sebagai penguat riwayat A1 Walid dari

Syr'bah, karena nama-nama yang ditambahkannya pada riwayat A1

Walid semuanya terdapat di dalam Al Qur'an'" Demikian yang

dikatakannya, padahal sebenarnya tidak begitu, tetapi disimpulkan

dari A1 Qur'an, bukan berarti semua nama-nama itu disebutkan secara

tekstual di dalam Al Qur'an. Al Ghazali mengatakan di dalam Syarfu

Al Asma', "r{ku tidak mengetatrui seorang ulama pun yang menggali

nama-nama dan menghimpunkannya selain seorang laki-laki dari

kalangan para haftzh Maghrib yang bernama Ali bin Hazm, dia

mengatakan, 'Yang berhasil aku kumpulkan secara shahih hampir

mencapai 80 nama yang kesemuanya terdapat di dalam Kitabullah dan

riwayat yang shahift. Silakan mencari selebihnya di dalam riwayat

yatg shahift.' Aku kira, belum sampai kepadanya hadits yang dinukil

At-Tirmidzi, atau mungkin juga telah sampai kepadanya namun dia

menyatakan batrwa sanad-nya lematt." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

dugaan kedua yang benar (yakni karena dinilai dha'ifl, karena di

dalam Al Muhalla dia menyebutkan riwayat yang menyerupainya, lalu

dia mengatakan, "Hadits-hadits yang menyebutkan nama-nama itu

adalah lemah, tidak ada yang shahift. Semua yang telah saya telusuri
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di dalam Al Qur'an berjumlah 68 nama." Nama-nama yang dimaksud

ini adalah yang disebutkan dalam bentuk nzrma, jadi tidak mengambil

dari derivasinya (kata yang dibentuknya), seperti ,Jl-Jl dari firman-

Nya, 3J--i1 ' ' sjfJ (Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu. (Qs. Ar-

Ralmaan 27)), dan tidak juga mengambil kata mudhaf (kata sandang)

seperti gi+Jr auri firman-Nya, ,p:\?s gtj"lt e{. (Oi" pencipta langit

dan bumi. (Qs. Al Baqarah llT; Al An'aam l0l)). Selanjufrrya akan

saya sebutkan nirma-nama tersebut.

Hadits tersebut juga dinilai dha'if oleh Jama'ah. Ad-Dawudi
mengatakan, "Tidak ada riwayat yang kuat dari Nabi SAW yang

menyebutkan nama-nama tersebut. "

Ibnu Al Arabi mengatakan, "Kemungkinan nama-nrrma

tersebut hanya pelengkap hadits yang marfu', dan kemungkinan itu
adalah yang dikumpulkan oleh sebagian periwayat." Inilah yang benar

menurut saya.

Abu Al Hasan Al Qabisi mengatakan, 'T.[ama-nama Allah dan

sifat-sifatnya tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan dalil dari Al
Qur'an, Sururah atau ijma', tidak termasuk qiyas. Di dalam Al Qur'an
tidak disebutkan jumlah tertentu, sementara di dalam Sunnah

disebutkan 99, lalu sebagian orang menukil 99 nama dari Al Qur'an."

Al Fakhrurrazi menukil dari Abu Zaid Al Balkhi, dia
mengatakan, "Riwayat yang tidak menyebutkan nama-nama adalah

riwayat yang disepakati lebih kuat daripada riwayat yang

menyebutkan nama-nama. Kelemahannya bahwa Nabi SAW
menyebutkan jumlah tertentu dan mengatakan batrwa orang yang

menghafalnya akan masuk surga, namun orang-orang yang

mendengarnya tidak menanyakannya secara detail. Padahal telah

diketahui betapa antusiasnya mereka untuk meraih tujuan itu.
Seandainya mereka meminta itu, beliau pasti menjelaskannya, dan

seandainya beliau menjelaskannya, mereka tidak akan
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menyembunyikannya, dan tentu ada riwayat yang dinukil dari mereka.

Adapun riwayat yarrg menyebutkan nama-nama, menunjukkan

kelemahannya karena tidak sesuai dengan konteks hadits. Sebab, jika
yang dimaksud adalah nama-nama saja, mengapa yang disebutkan itu
sebagian besar adalah sifat, dan jika yang dimaksud adalah sifat, maka

sifat-sifat itu tidaklah terbatas." Al Fakhrurrazi menjawab yang

pertama, bahwa tidak adanya penafsiran itu adalah agar mereka

senantiasa berdoa dengan semua nama yang ada dengan harapan

mengenai nama-nama yang khusus itu. Ini sebagaimana tidak

diketahuinya dengan pasti tentang waktu mustajab pada hari Jum'at,

lailatul qadar dan shalat wustha. Kemudian yang kedua, bahwa

penyebutan nama-nama itu dihasilkan dari penelusuran dan penelitian,

maka yang benar bahwa itu tidak sesuai. Kemudian bahwa yang

dimaksud dengan 'barangsiapa menghafal nama-nama ini, maka dia
akan masuk surga' adalah berdasarkan perbedaan pandangan

mengenai yang dimaksud dengan kata ifoshaa' (faman afoshaahaa),

jadi maksudnya bukanlah pembatasan jumlah nama-nama itu."

Oleh karena penyebutan nama-nama itu tidak marfu', maka

sejumlah orang telah menelusurinya dari Al Qur'an tanpa

membatasinya dengan jumlah. Diriwayatkan kepada kami di dalam

Kitqb Al Mi'atainkarya Abu Utsman Ash-Shabuni dengan sanad-rrya

hingga Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, bahwa dia menukil

nama-nama dari Al Qur'an. Demikian juga riwayat yang dinukil Abu
Nu'aim dari Ath-Thabarani, dari Ahmad bin Amr Al Khallal, dari

Ibnu Amr, ,.t -F Ll gJLr :O*nl U e rf )es .1. -P (J1 J,euc LJJ.'

9rry'r ,/ € ,Ju6,;:Jr "6!1i ,>e U;tlelt .L.. lUuhammad bin Ja far
bin Muhammad bin Ali bin Al Husain menceritakan kepada kami,

"Aku tanyakan kepada Abu Ja far bin fuIuhammad Ash-Shadiq

tentang asma'ul ltusna, dia pun berkata, 'Itu terdapat di dalam Al

Qur'an'.").

Hadits itu diriwayatkan kepada kami di dalam Fawa'id
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Tammam dari jalur Abu Ath-Thatrir bin As-Sarh, dari Hibban bin

Nafi', dari Suffan bin Uyainatr, r1-!t ',i*ii.:$ 
iJ.'tsl lsesungguhnya

Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama). Dia mengatakan,

"Suffan menjanjikan kepada kami untuk menyebutkannya kepada

kami dari Al Qur'an, narnun dia lanrbat, maka kami menemui Abu

Zatd, dia pun mengeluarkannya kepada kami, kemudian kami

mengemukakannya kepada Suffan dan dia memperhatikannya hingga

empat kali, lalu berkata, 'Ya, memang ini."'

Berikut ini adalatr redaksi yang disebutkan oleh Ja'far dan Abu

Zaid, keduanya mengatakan, "Di dalam surah Al Faatibatr terdapat

lima nama, yaitu "d.6 |€:) ,!$,Llr ,:*t ,fri (Allah, Rabb, Yang Maha

Pemurah, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Penguasa). Di dalam

suratr Al Baqaratr adalah, ,fu;. ,itii |eb ,tdlb |& |& |bi ,W
,V 4,fi ,"e ,ll."lo.|rri ,"dr; ,i+rj ,T6 ,"d{.,"J3;3 Q,€ ,gti,U:t
";b ,"t:P ,"r.a- (Yang Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha

Bijalrsana, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Yang Maha

Menerima Taubat, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Luas, Yang

Maha Mencuhtpi, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Menciptakan,

Yang Maha Mensyuhtri, Yang Maha Esa, Yang Maha Mendengar,

Yang Maha Menyempitkan [rezekiJ, Yang Maha Melapangkan

[rezekiJ, Yang Maha Hidup, Yang Senantiasa mengurus makhluk-Nya,

Yang Maha Kaya, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Pengampun, Yang

Maha Penyantun)." Ja'far menambahkan, ,:bi ,:t-f ,:4 r4-i ,{l
"+ ,Uf ,U-* ,Ui (sesembahan, Yang Maha Dekat, Yang Maha

Memperkenankan, Yang Maha Mulia, Yang Maha Melihat, Yang

Maha Kuat, Yang Maha Keras, Yang Maha Cepat, Yang Maha
Mengetahui).

Keduanyamengatakan, "Di dalam surah Aali 'Imraan, ,"qtii

;wi qfang Maha Pembei, Yang Maha Menjaga)." Ja'far Ash-shadiq

FATHI'L BAARI - 74E



menambahk *r,i!231 ,"& JqS.(Yang Maha Membangkitkan, Yang

Maha Memberi Nilcrnat, Yang Maha Melebihkan). Berikutnya dalam
t

suralr An-Nisaa', 
-,gt,"r*),"V,V ,:43 (Yang Maha

Mengawasi, Yang Maha Menghitung, Yang Maha Menyal<sikan, Yang

Maha Memelihara, Yang Maha Mewakili), ta'far menarnbahkan,
1. ,.t t. ti tOt '^j. ,"):-r-ib ,"t$ (Yang Maha Menghidupkan, Yang Maha

Pengampun, Yang Maha Menunjuki), Suffan menambahkan, ,ij '+i

3:uii ,"i.t (Yang Maha Halus, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha

Kuasa). Dalam surah Al A'raaf, "11 1# (Yang Maha

Menghidupknn, Yang Maha Mematikan). Dalam surah Al Anfaal

adalah, frt 4 Alr'r..{S"toitt-baik Pelindung dan sebaik-baik

Penolong). Dalam surahHuud adalah, :J-;-LJ.!A ,i:tii ,W ,W
(Yang Maha Menjaga, Yang Maho Mulfo, Yang Maha Mencintaf,

Yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki), Suffan

menambahkan, "+ r")-i (Yang Maha Dekat, Yang Maha

Mengabulknn). Dalam suratr Ar-Ra'd, J' '.;i ,l# {fonS Maha Besar,

Yang Maha Tinggi).Dalam surah Ibrahim, "o,L lforg Maha Pemberi),

Ja'far menambafrk*r,"ost2 116;* (Yang Maha Benar, Yang Maha

Mewarisi). Dalam surah Al Hijr, "O:V Vo"g Maha Pencipta). Dalam

surah Maryam, ",11j ,32[r (Yang Maha Benar, Yang Maha Manarisi),

Ja'far menambahkan,"slri (MahaEsa). Dalam surah Thaatraa -hanya

dari riwayat Ja'far-,3LJb (Yang Maha Pengampun). Dalam surah Al

Mu'minuun, "i-f (Yang Maha Mulia). Dalam surah An-Nuur, ,:Oi
"t# (Yang Maha Benar, Yang Maha Menielaskan), Suffan

menambahkart,"):t-i (Cahaya). Dalam surah Al Furqaan, tt-i (Yang

Maha Memberi Petunjuk). Dalam suratr Saba', LLjt (Yang Maha
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Membuka). Dalam surah Az-Zlmar -hanya dari riwayat Ja'far-, l.l-b
(Yang Maha Mengetahui). Dalam suratr Al Mu'min, ,ii ixiit :\ ,,!r, ,?;t

(Yang Maha Pengampun, Yang Maha Menerima, Yang mempunyai

karunia), Sufyan menambahkan, ij+J (Yang Maha Keras), Ja'far

menambahkan, "r+: (Yang Maha Tinggi). Dalarn surah Adz-

Dzaaiyaat, ;;rit glfilt j ,"Ot"i, (Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang

Mempunyai Kelamtan Lagi sangat Koteoh). Dalam surah Ath-Thuur, !
(Yang Maha Dermawan). Dalam surah lqtarabat, "iSf (Yang Maha

Kuasa), Ja'far menamf{rt<T, "Y (Yang Maha Memiliki). Dalam

surah Ar-Rabmaan, Trflrj l)tirJ' ls (Yang Maha Memiliki Kemuliaan

dan Kemurahan), Ja'far menambahkan, ,e6. ,,;.-Ji.Jlttet'l ,ff":ttqt
"H (Yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Yang

memelihara kedua tempat terbenamnya, Yang Maha Kekal, Yang

Maha Penolong). Dalam surah Al Hadiid, "*J, |e$ |iT ,S\i gang

Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Tampak, Yang Maha
Tersembunyl). Dalam surah Al Hasyr, ,l-f ,W ,"C:i ,?fi ,",lsli
')'.AJ ,"ts$. ,|!.V ,";$i ,".ttb (Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera,

Yang Maha Pemberi Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha
Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki Kebesaran, Yang

Maha Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, Yang Maha Membuat

Bentuk), Ja'far menambahkan, &J-J.i (Yang Maha Memiliki). Dalam

surah Al Buruuj, "J4 rr"g.J (Yang Maha Memulai, Yang Maha

Mengembalikan). Dalam surah Al Fajr -hanya dari riwayat Ja'fx-,ilj
(Yang Maha Ganjit). Dalam surah Al Ikhlaash,"J;b ,3ri (Yang Maha

Esa, Yang Maha Dibutuhkan). Inrlah bagian terakhir yang kami
riwayatkan dari Ja'far dan Abu Zaid, serta pemyataan Suffan dari
penelusuran nama-nama di dalam Al Qur'an.
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Di situ terdapat perbedaan yang sangat besar, di samping

terjadi beberapa pengulangan, bahkan sebagian nama-nama tidak

disebutkan dalam bentuk ism,yut' ,3r) ,:g4,1 ,bA ,jhXl ,lnii ,.o;b

€.J. |* ie" ,"$$ ,Lra[. ,14,s. ,",-;r.ri ,lqU.. Kemudian saya mengkaji

kitab Al Maqshad Al Asna karya Abu Abdillah Muhammad bin

Ibrahim Az-Zahid, bahwa dia telah menelusuri nama-nama di dalam

Al Qur'an, lalu saya cermati dan saya dapati dia mengulang sebagian

nama dan menyebutkan sebagiannya dengan lafazh yang menurut saya

bukan ism,yait.uiXir ,i.,1;,63r ,o;teJr (Yang Maha Benar, Yang Maha

Membuka, Yang Maha Mengetahui). Dia juga menyebutkan dari

mudhaf (kata yang disandangkan), 'yaitu bl' att (Yang Maha

Menumbuhkan) daifirman-Nya dalam surah Al An'aam ayat95, $6

st3t1"'-;J (lrlenumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biii buah'

buahan). Semestinya dia juga menyebutk* !*6i' (Yang Maha

Menerima) dari firman-Nya dalam surah Ghaafir ayat 3, +3r.J' J-*'i
(Menerima taubat).

Saya telah menelusuri nirma-nama yang disebutkan di dalam

Al Qur'an dalam bentuk isim (kata benda) yang tidak disebutkan

dalam riwayat At-Timidzi, yaitu, ,;r-3r ,'j-t-ilt,t}_-fr ,ii-li ,'91r

,i,J,uir,'pt,JFr,r2at,j.at,lrilt,€est,ilui','{r(rlt,ft3)t
,'r-;-it,'oi1,st,l,$t,o,i,ti,?;\i,iilijr,|#it,&$r.jr,elt,,i)ar
-Eglj.ir ,3;\i (nabb, Ilaah, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa,

Yang Maha Menculatpi, Yang Maha Mensyulatri, Yang Maha Keras,

Yang Maha Meniaga, Yang Maha Bijal<sana, Yang Maha Meniadilcan,

Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mengltasai, Yang Maha

Melindungi, Yang Maha Penolong, Yang Maha Kuasa, Yang Maha

Pencipta, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Raja, Yang Maha

Menyal<sikan, Yang Maha Menciptaknn, Yang Maha Mulia, Yang

Maha Tinggi, Yang Maha Menjelaskan, Yang Maha Baik, Yang Maha
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Dekat, Yang Maha Esa, Yang Maha Menjaga).Ini semua be{umla}r
27 nama yang bila digabungkan dengan nama-nnma yang terdapat
dalam riwayat At-Tirmidzi yang diambilkan dari Al Qur'an dalam
bentuk isim (kata benda), maka jumlahnya menjadi 99, semuanya

terdapat di dalam Al Qur'an. Namun, sebagiannya berupa kata

sandang, seperti, lidill (Yang Maha Keras) da6 .;r ':ril 
{+3 (Sangat

keras siksa-Nya)t,'*:)t (Yang Maha Tinggi) dari fej3LJt -,-jJ:)

([DiatahJ Yang Maha Tinggi derajat-Nya)', ;.;it (Yang Maha

Menjaga) dartL;3 +f F * ;.6 (ang menjaga setiap diri

terhadap apa yang diperbuatnyaf , )dt (Yang Maha Menjadikan)

dari 9rr36.l-Jt *Lit (Yang menjadikan langit)a, edt (yang Maha

Menguasai) dan 92t:g Oi ,+tir SS (Oan Dialah yang berlatasa atas

selralian hamba-hamba-Nya)s, j;;t (Yang Maha Pelindung) dm
'pr lfang Maha Penotong) dan .bJt'fii Jl, i(Sebaik-baik
Pelindung dan sebaik-baik Penolondi,;Y,;t (Yang Maha Mengetahui)

d*i .Jlit lP (Dia mengetahui yang gaib)l, !1UJr (yang Maha

Pencipta) dan ,,4|SS'A.U (Pencipta segala sesuatu)8,}u:lt (yang

Maha Pengampun) dari :rU' 7v gang mengampuni dosa)e,.--l,,fjt

(tr[aha Kuasa) dan 9/i,-b"4bb[ (Dan Allah berlansa terhadap

Al Baqarah: 196,211; Aali 'Imaan: ll; Al Maa'idah:2,98; Al Anfaal: 13,25,
48, S2;Ar-Ra'd: 6; Ghaafir: 3, 22; AlHasyr: 4, 7.
Ghaafir: 15.
Ar-Ra'd:33.
An'aam: 14; Yuusut 101; Ibraahiim: 10; Faathir: l; Az-Zunar: 46; Asy-
Syuuraa: Il.
AlAn'aam: 18,61.
Al Anfaal: 40; Al Hajj: 78.
Al An'aam: 73; At-Taubah: 94, 105; Ar-Ra'd: 9; Al Mu'minuun: 92, As-Sajdeh:
6; Saba': 3; Az-Zmar:46; Al Hasyr: 22; Al Jumu'ah: 8; At-Taghaabun: 18; Al
Jinn:26.)
Al An'aam: 102; Ar-Ra'd: 161' Az-Ztlurrlr 62 Glnafir:62.
Ghaafu:3

8
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urusan-Nya;10, ..qair (Yang Maha Menjaga) dar- \-bi6 iilr'i (Maka

Allah adalah sebaik-baik Penjaga)ll am t:'1ryi J J$ (Dan

s esungguhnya Kami pasti m enj aganya)r2 .

Demikian juga yang terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi,
yaitu: *r*.J, (Yang Maha Menghidupkan) dalj ,f$r'id (Benar-

benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati)r3,

i:l-.l.fir (Yang Maha Memiliki) dari lrjJl 311,6 (Yang mempunyai

kerajaan)ta,)23r (Maha Pemberi Cahaya) dan tp\\i1 ctr3ti'Llt )'t-t
(fPemberiJ cahaya [kepadal langit dan bumi)|', iyFl,' (Yang Maha

Pencipta) aan ;a\\ij 9ry1ilt e*. QqUol, pencipta langit dan bumi)16,

b,"J' (Yang Maha Mengumpulkan) da1- /Jt e* (Mengumpulkan

manusia)17,'iCt (Yang Maha Memutuskan Hulam) dan giii yt',,tt

ejr? lUot o patutkah alat mencari hakim selain Allah)r}, b)tit (Yang

Maha Mewarisi) Aan o'g1$t'gi1(Kami [pulalahJ yang mewarisi)le.

Adapun nama-nzrma lainnya yang disebutkan dalam riwayat

At-Tirmidzi yang tidak terdaplt ai a.aam Al Qur'an dalam bentuk

isim ada 27 nama,yaitu,i-riir,i+Jr,!;r.lt,ltlr,L46.jt.q,t;l',l.rlrdt

,? iit,l71il,ir.g*i',.tpt,ir;ijr,$Jr,u+$',s*Jt,&[t',j]oj'
,{,-rt}r ,rrl{r ,!6r ,\!asr ,g;Ar ,uiiir ,lJo,.;tr ,ft5lit )M, } ,;r:7r

'jUt (Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan, Yang

lo Yuusuf: 21ll Yuusuf:64
12 Yuusuf: 12,63;Al Hijr: 9
" Ar-Ruum: 50; Fushshilat:39
ln Aali 'Irnraan: 26
15 An-Nuur 35
t6 AlBaqarah: l17t' Aali'Inraan:9It AlAn'aam: l14
te Al Hijr: 23

?4A _ FATIilIL BAARI



Maha Merendahkan, Yang Maha Meninggikan, Yang Maha

Memuliakan, Yang Mana Mmghinakan, Yang Maha Membangkitkan,

Yang Maha Menghitung, Yang Maha Memulai, Yang Maha

Mengembalikan, Yang Maha Mematikan, Yang Maha Menemulcan,

Yang Maha Mulia, Yang Maha Mendahulukan, Yang Maha

Mengakhirknn, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Memiliki
Kemuliaan dan Kemurahan, Yang Maha Adil, Yang Maha Pemberi

Kelrayaan, Yang Maha Menghalangt, Yang Maha Pemberi Mudharat,

Yang Maha Pemberi Manfaat, Yang Maha Abadi, Yang Maha

Memimbing, Yang Maha Sabar). Jika dari riwayat At-Tirmidzi hanya

diarnbil selain yang ini dan diganti dengan 27 nama yang saya

sebutkan tadi, maka semuanya menjadi 99 nama yang kesemuanya

terdapat di dalam Al Qur'an dalam bentuk isim, dan letak{elaknya di

dalam Al Qur'an sangat jelas, kecuali '4p,1{fo"S Maha Baik),karena

disebutkan dalam surah Maryarn ayat 47 dalam perkataan Ibrahim,

V ,1. ue fit,ri:tU'$:;li; (Alat akan meminta ampun bagimu kepada

Rabblcu. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku), dan hanya sedikit
orang yang menyoroti hal itu. Setelah itu tidak ada lagi hal lain
kecuali menyoroti nurma-nama yang diambil dari satu sifat, seperti

,try,jr ,tr5jr ,lnlli' ,,.pli ,!plr ,!r;ir gGA ,)fir ,l;ulr ,lgiiJr ,'_tat

,ilui',)|$i:.-tt,lfrl:,Jr,iii,ejr,,j,aJ,$6t, ear,ii:ti,i-jfi,,oqci'
'$ri. Adapun pendapat yang membolehkan untuk menggap nama-

nama itu, maka jumlalrnya akan berubah, walaupun memang

sebagiannya menambah kekfiususan terhadap lainnya yang tidak

merniliki kekhususan itu, dan sudatr disepakati, batrwa ';r;,Llt am

g?t adalatr dua nama walaupun keduanya merupakan derivasi dari

satu sifat. Seandainya hal itu dilarang, maka semestinya juga tidak
boleh menganggap nirma-nama yang bermakna sirma atau

mengandung makna yang sama, seperti ;;l.r-;r1 (Yang Maha Pencipta),

&tui' (Yang Maha Pencipta) aanifult (Yang Maha Membentuk).

FATHT'L BAARI - 749



Demikian ini tetap dianggap karena walaupun mengandung makna

yang sama, yaitu mengadakan dan membuat, namun berbeda dari segi

lainnya, yaitu bahwa lir-Jr menunjukkan kekuasaan untuk

mengadakan, ts .it menunjukkan pengadrun unsur-unsur makhluk,

am'jj.e-lll menunjukkan pembentukan pada dzat yang diciptakan.

Seandainya tidak dilarang merubah [dari sifat menjadi isim), maka

tentu tidak terlarang juga mengategorikannya sebagai riz [termasuk
nama-nama] disamping memang hal itu telah disebutkan.

Berikut ini saya kemukakan agar bisa mudah dihafal,

meskipun ada pengulangan:,ii,tl-.lr,aiLtilt.3$ir,!g'it,l6;,Llt ?tr

,lr 'e';ir ,luirir ,)'ldir,iss3t,,j.ast,lfi,jir,j*-j' ,iilt ,l;,,,r\)it,b:ijl

J{.-st ,etil,,sg;i' ,{i, |$t ,g;5lr ,[ir]]r ,01ijr ,i*ii' ,,ar35r

,'1$st,ls,,+Jir,]-$1,lrpt,:;rsr,Ulilr,l$,,!e!rQ#,,'r/,
:b,.,,.i;Jlt ,i*;,,iir ,',H}t ,'eJt ,lvtitt ,lr-J;r ,iF, ,lHr,JF'
,A t |$t ,'6;ir,it*ar ,!jr,tiilr ,L7it,3uo;,ir ,'s13ir .L#ir

.Lti.i-x,ir ,f(ilr,ugr(ir ,r1at $;ilir ,];uir .L-.r3Jr ,Ecj' |gA i;7t
,ilr;ir ,i-ilr .iJr;,ir |Bt ,*qt,]1,fu' ,:l;7i ,i\€ti ,luir ,i:#' ,*at
,.fr{t ,!rA,,J.clJ' ,3[Fjr ,eq,.siJl' ,fitlfr ,i$:iir,Liair .gi]r

,it--.rlr,iiyi ,f71r ,'upJt.fr ,jati ,i1ri ,oj\r ,!t;ar ,lrill:st ,!t-fdt

"t-;t (B 'i'i5-i- l3n j- lt:4-il g{' t;b:lt ,'t-\i pnuon, yang Maha

Pemurah, Yang Maha Penyayang, Maha Raia, Yang Maha Suci, Yang

Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha

Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki

Segala Keagungan, Yang Maha Menciptakan, Yang Mengadalran,

Yang Membentuk Rupa, Yang Maha Pengampun, Yang Maha

Perlrasa, Yang Maha Penerima Taubat, Yang Maha Pengampun,

Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pemeri Rezeki,Yang Maha

Pembulra, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Lembut, Yang Maha



Agung, Yang Maha Luas, Yang Maha Bijal<sana, Yang Maha Hidup,
Yang terus menerus mengurus makhluk-Nya, Yang Maha Mendengar,

Yang Maha Melihat, Yang Maha Halus, Yang Mengetahui, Yang

Maha Tinggi, Yang Maha Besar, Yang Maha Meliputi, Yang Maha
Kuasa, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Penolong, Yang Maha
Mulia, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Dekat, Yang Maha
Mengabulkan, Yang Maha Mewakili, Yang Maha Menghitung, Yang

Maha Menjaga, Yang Maha Menghitung, Yang Maha Mencintai,
Yang Maha Mulia, Yang Maha Mewarisi, Yang Maha Menyal<sikan,

Yang Maha Penolong, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Benar, Yang

Maha Menjelaskan, Yang Maha Kuat, Yang Maha Kokoh, Yang Maha
Kaya, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Keras, Yang Maha
Menguasai, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa, Yang Maha
Mencukupi, Yang Maha Mensyulari, Yang Maha Penolong, Yang

Maha Menciptakan, Yang Maha Menjadikan, Yang Maha
Pengampun, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha
Tampak, Yang Maha Tersembunyi, Yang Maha Melindungi, Yang

Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Tinggi, Yang Maha
Memelihara, Yang Maha Menjaga, Yang Maha Menghidupkan, Yang

Maha Mengumpulkan, Yang Maha Memiliki, Yang Maha Luhur,
Maha Pemberi Cahaya, Yang Maha Memberi Petunjuk, Yang Maha
Memberi Ampun, Yang Maha Menslrulanri, Yang Maha Pemaaf, Yang

Maha Pelimpah Kasih, Yang Maha Mulia, Yang Maha Dermawan,
Yang Maha Baik, Rabb, Ilaah, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal,
Yang Maha Dibutuhkan, Yang tidak beranak dan tidak pula
diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia).

'.oto . !.. 'i)".tiLi) ztb. N. (Allah mempunyai sembilan puluh sembilan).

Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan , ',fi*.2 aL i r-1.'Ol
(Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan).
Demikian juga dalam riwayat Syu'aib.

'e t-6 \t (larang s atu). Ibnu Baththal mengatakan, "Demikian
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yang disebutkan di sini. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak

dibolehkan." Dia juga mengatakan, "Dalam riwayat Syu'aib pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada A1 Qur'an dan Sunnah

disebutkan, t|,s->tl tl d"ng* bentuk mudzakkar. Itulah yang benar."

Sebenarnya riwayat tersebut bukan pada pembahasan tentang tentang

berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah, tapi pada pembahasan

tentang tauhid, namun riwayat yang dicantumkan di sini juga tidak

salah, karena ada alasannya. Dalam riwayat Al Humaidi di sini

disebutkan, )7tt *"UV

Sebagian ulama mengatakan, "Hikmah kalimat, )+t)'*frV
(seratus larang sarn) setelah kalimat, 

'o"tlUt"zt*. (sembilan puluh

sembilan) adalah agar masuk ke dalam jiwa pendengar dengan

memadukan yang global dan yang rinci, atau unhrk menepis kesalahan

dugaan dan pendengaran. Lri sebagai dalil benamya pengecualian

yang sedikit dari yang banyak. Dan tidaklah tepat menjadikan ini
sebagai dalil untuk membolehkan pengecuali secara mutlak sehingga

mencakup juga pengecualian yang banyak hinggu hanya tersisa

sedikit."

Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang dipandang janggal

sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu At-Tin darinya, karena dia

menukil kesepakatan yang membolehkan pengecualian yang lebih

banyak sehingga tersisa yang sedikit, dan bahwa orang yang telah

menetapkan lalu mengecualikan, maka yang berlaku adalah sesuai

dengan pengecualiannya, sekalipun dia mengatakan, "Aku berutang

seribu kecuali sembilan ratus sembilan puluh sembilan," maka yang

berlaku hanya satu. Ibnu At-Tin menanggapi, "Memang ada sejumlah

orang yang berpendapat demikian, tapi bila disepakati, maka itu

tertolak, karena perbedaan pendapat mengenai hal ini tetap ad4

bahkan dalam madzhab Imam Malik sendiri." Abu Al Hasan Al-
Lakhmi, salah seorang dari kalangan mereka, berkata, "Seandai dia

mengatakan, 'Engkau dicerai tiga kecuali dua,' maka yang belaku
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adalah tiga."'

Abdul Wahhab dan yang lainnya menukil dari Abdul Malik

dan yang lainnya, bahwa pengecualian yang banyak dari yang sedikit

adalah tidak benar. Di antara bukti-bukti mereka, bahwa orang yang

mengatakan, "Aku berpuasa sebulan kecuali dua puluh sembilan hari,"

dikritik karena sebenamya dia hanya berpuasa sehari, dan itu tidak

dapat disebut sebulan. Demikian juga orang yang mengatakan, "Aku

berjumpatr dengan semua kaum kecuali sebagian mereka," padahal

yang dijumpainya hanya satu orang. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

masalah ini cukup terkenal sehingga tidak perlu diperpanjang.

Ada perbedaan pendapat mengenai jumlah tersebut, apakah

maksudnya adalah pembatasan asma'ul husna dengan jumlah tersebut,

atau sebenarnya lebih banyak dari itu, namun dikhususkan bagt yang

menghafal sebanyak itu, maka akan masuk surga? Jumhur

berpendapat dengan yang kedua. An-Nawawi menukil adanya

kesepakatan ulama, dia mengatakan, "Hadits ini tidak menunjukkan

pembatasan nama-nama Allah, dan maknanya bukan berarti tidak ada

nama lain selain yang 99 nama tersebut. Akan tetapi maksud hadits

ini, bahwa siapa yang menghafal nama-nama tersebut, maka dia

masuk surga. Jadi maksudnya adalah mengabarkan tentang masuk

surga bagi yang menghafalnya, bukan tentang pembatasan jumlah

nama-nama itu." lri dikuatkan oleh sabada Nabi SAW dalam hadits

Ibnu Mas'ud yang dinukil Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh

Ibnu Hibban, \1 {o-,:q e. ^*l3l ,;!it g)CZ';, U 'tL f\ ,F". AlAi
'!:r-b *;li' * ,* *rcr';lJ,;r.')t ,:eJJ:" a f,t;i'^Al g*" memohon

kepada-Mu dengan setiap nama-Mu yang Engkau sebut Diri-Mu
dengannya, atau Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu, atau Engknu

ajarkan kepada seseordng di antara makhluk-Mu, atau Engkau

sembunyikan di alam ghaib di sisi-Mu). Disebutkan dalam riwayat

Malik dari Ka'ab Al Ahbar dalam sebuah doa, 6 .p,.;jr 3li.(J,jlUUfi

d 6i r4:, t* (Dan alru memohon kepada-Mu dengan nama-
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nama-Mu yang paling baik, baik yang aht ketahui maupun tidak alat

ketahui). Ath-Thabari juga menukil riwayat serupa dari Qatadah, dan

dari hadits Aisyah, bahwa dia berdoa seperti itu dengan dihadiri oleh

Nabi SAW. Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan

tentang nama yang paling agung.

Menurut Al Khaththabi, hadits ini menunjukkan penetapan

nama-nama khusus dengan jumlah tersebut, dan di dalamnya tidak ada

indikasi yang menolak kemungkinan adanya tambahan. Adapun

pengkhususuumya adalah karena itu merupakan mayoritas nama-nama

tersebut dan yang paling jelas maknanya.

Ibnu Baththal menukil dari Al Qadhi Abu Bakar bin Ath-

Thayyib, dia berkata, "Dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan

bahwa Allah tidak mempunyai nama-nztma lain selain jumlatr tersebut,

karena makna hadits ini adalah, bahwa siapa yang menghafalnya,

maka dia masuk surga. Tentang tidak terbatasnya itu ditunjukkan oleh

kenyataan bahwa mayoritas nama-nama itu berasal dari kata sifat,

sedangkan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas."

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

berdoa dengan nama-nama tersebut, karena hadits ini berdasarkan

firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 180, i"tl\ti ;U,iri,J\\ Ni

\(HaW,a milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya

dengan menyebut asma'ul husna itu), la1iiu Nabi SAW menyebutkan

bahwa nama-nama itu ada 99 agar berdoa dengan nama-nama itu dan

tidak dengan selainnya. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu

Baththal dari A1 Muhallab. Pendapat ini perlu dikaji, karena telah

disebutkan secara akurat di dalam riwayat-riwayat yang shahih

tentang berdoa dengan nama-n:rma yang tidak terdapat di dalam Al

Qur'an, seperti dalam hadits Ibnu Abbas mengenai shalat malam, -c...!i

?t-Jit l;ii i3r-lfr (Engkautah yang Maha Mendahulukan dan

Engkaulah yang Maha Mengakhirl<nn) dan sebagainya.
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Al Fakhrunazi mengatakan, "Karena nama-nama itu dari kata

sifat, baik itu ditetapkan secara hakiki seperti Fi' (Yang Maha

Hidup), atau sebagai penambahan seperti, 1xFl' 6V*g Maha Agung),

atau sebagai penisbatan seperti, i-n:!$, (Yang Maha Suci), atau secara

hakiki dan penambahan, seperti, \;;\ (Yang Maha Kuasa), atau

penambahan dan penisbatan seperti ,ii\i (Yang Maha Awat) dan iii
(Yang Maha Akhir), atau secara hakiki, penambatran dan penisbatan

seperti, L.t-Jiir (Yang Maha Memiliki). Penisbatan itu tidak terbatas,

karena Dia Maha Mengetahui tanpa ada batasan, Maha Kuasa tanpa

ada batasan, maka tidak menolak kemungkinan untuk itu Allah
memiliki nama tersendiri, sehingga tidak ada batasan untuk nama-

nama-Nya.

Al Qadhi Abu Bakar Ibnu Al Arabi menceritakan dari

sebagian mereka, bahwa Allah mempunyai 1000 nama. Ibnu Al Arabi
mengatakan, "Yang ini merupakan sebagain kecil dari itu." Al
Fakhrurrazi menukil dari sebagian mereka, batrwa Allah mempunyai

4000 nama, 1000 di antaranya disembunyikan dalam ilrnu ghaib,2000
di antaranya diberitahukan kepada para malaikat dan para nabi, dan

1000 lagi kepada semua manusia. Penyataan ini perlu dilandasi oleh

dalil. Sebagian mereka berdalil batrwa dalam hadits bab ini juga

disebutkan, "Allah ganjil dan menyukai yang ganjil", sedangkan

riwayat yang menyebutkan nama-nama tidak mencanfuman 1) gang

Maha Ganjil), maka ini menunjukkan bahwa masih ada nama lainnya
selain yang 99 itu. Irri ditanggapi oleh orang-orang yang bependapat

bahwa nama-nama itu hanya 99, seperti Ibnu Hazm, bahwa riwayat
yang ada itu tidak marfii', tapi itu hanya perkataan periwayat yang

dimasukkan dalam hadits sebagaimana telah disinggung di atas.

Mereka juga berdalil untuk menyatakan bahwa sebenarnya hal itu
tidak terbatas, karena konotasinya adalah angka. Namun pendapat ini
lemah. Menurut Ibnu Hazm dan yang lainnya yang berpendapat
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bahwa jumlah nama-nama itu terbatas sesuai jumlah tersebut, bahwa

dia tidak berdalil dengan makna inplisitnya, tapi dengan kalimat

dalam perkataan beliau SAW, r3-rtj rlnV (seratus kurang satu), dia

mengatakan, "Sebab, bila memang ada nama tambahan selain jumlah

tersebut, tentu jumlahnya menjadi 100 nama, maka tidak ada gunanya

perkataan beliau, t:J--rti\lJV (seratus kurang satu)." Yang

dikatakannya ini tidak bisa diterima sebagai dalil sebagaimana yang

telah disinggung di muka, karena menurut mereka, bahwa pembatasan

jumlah tersebut adalah untuk yang dijanjikan surga bagi yang

menghafalnya. Karena itu, orang yang menyatakan bahwa janji itu
berlaku bagi yang menghafalnya secara lebih, maka dia telah keliru.
hi tidak berarti bahwa tidak ada nama lain selain itu.

Dia juga berdalil dengan firman Allah dalam surah Al A'raaf
ayat 180, f.At eo:$.i-gttl'sjt4 trL\ti r;-iirlt;,l"li y1 1ruonyo

milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan

menyebut asma'ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yqng
menyimpang dari kebenaran dalam [menyebutJ nama-nama-Nya).

Para ahli tafsir mengatakan, "Di antara penyimpangan terhadap nirma-

nama-Nya adalah menamai-Nya dengan sebutan yang tidak terdapat di
dalam A1 Qw'an atau Sunnatr yang shahih. Allah telah menyebutkan

beberapa di antaranya yang terdapat di akhir surah Al Hasyr, dan

Allah menutupnya dengan mengatakan bahwa Dia memilki asma'ul
husna." Dia mengatakan, "Adapun adanya tarnbahan dari jumlah

tersebut, kemungkinan karena penguiangan secara makna walaupun

lafazlnyaberbeda, seperti "7Ar, j;At dan)jflt, yang seperti ini hanya

dianggap satu. Dengan demikian, jika semua nama yang terdapat di
dalam Al Qur'an dan hadits-hadits shahih dikumpulkan, maka
jumlahnya tidak lebih dari jumlah tersebut."

Yang lainnya mengatakan, "Yang dimaksud dengan asma'ul

husna dalam firman-Nya surah Al A'raaf ayat 180, u;*altit;\i U't
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t ititil\ui (Hanya milik Allah al t'ul husna, maka bermohonlah

kepada-Nya dengan mmyebut asma'ul husna irz) adalah yang tersebut

di dalam hadits, ri '.,! ',#l"rt3, #.'oi (Sesungguhnya Allah

mempunyai sembilan puluh sembilan nama). Jika riwayat yang

menetapkannya itu akurat, maka hanrs dijadikan pedoman, tapi jika
tidak, maka harus menelusurinya dari Al Qur'an dan As-Sunnatr yang

shatrih, karena penyebutan al asmaa'secara definit [menggunakan alif
laam tahfl mernastikannya bisa diketahui, karena Allah mernerintatr

untuk berdoa dengannya dan melarang berdoa dengan selain-Ny4 ini
memastikan keberadaan yang diperintahkan itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mencarinya dalam Al Qur'an lebih

mendekati kebenaran, dan saya telah malkukan dan mengumpulkan

sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas. Berikutnya tinggal

membatasi yang terulang secara lafazh dan makna dari Al Qw'an, lalu

melengkapinya dengan mencarinya dari hadits-hadits shahih sehingga

mencapai j umlah tersebut.

Tentang hikmah pembatasan dengan angka yang k*rusus itu, Al
Fakhrurrazi menyebutkan batrwa itu adalah bentuk ibadatr, maknanya

tidak dapat dicerna, sebagaimana halnya jumlah shalat dan

sebagainya. Dikutip dari Abu Khalaf Muhammad bin Abdil Malik
Ath-Thabari As-Sulami, dia mengatakan, "Dikhususkannya angka

tersebut mengisyaratkan batrwa nama-nurma itu tidak dapat ditentukan
dengan analogi." Ada juga yang me,ngatakan, 'Tlikmahnya, bahwa

makna nama-nama tersebut walaupun sangat banyak, tapi terkumpul
pada yang 99 itu." Ada juga yang mengatakan, "Hikmahnya, bahwa

angka terdiri dari tunggal dan ganda (pasangan), dimana tunggal lebih
utama daripada gandq sedangkan puncalanya tunggal tanpa
pengulangan adalah sembilan puluh sernbilan, karena seratus satu

adalatr pengulangan satu. Lebih utamanya tunggal daripada ganda,

karena ganjil lebih utama daripada genap, karena ganjil adalatr sifat
Pencipta sedangkan genap adalah sifat makhluk, dan genap
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membutuhkan ganjil, namun ganjil tidak membutuhkan genap."

Ada juga yang mengatakan, "sempurnanya angka adalah

seratus, karena angka terdiri dari tigajenis, yaitu: satuan, puluhan dan

ratusan. Adapun seribu adalah permulaan satuan lainnya, maka nama-

nama Allah adalah seratus namun Allah menyembunyikan yang satu,

yaitu al ism al a'zham (nama yang paling agung), tidak ada seorang

pun yang mengetahuinya. Jadi seolah-olah dikatakan: Seratus tapi

yang satu di sisi Allah."

Yang lainnya mengatakan, 'T'{ama yang menggenapkan

menjadi seratus adalatr Jalaalah [Allah]." Di antara yang menyatakan

demikian adalah As-Suhaili. Dia berkata, "Asma'ul husna ada seratus

berdasarkan hitungan derajat-derajat surga. Yang menggenapkannya

menjadi seratus adalah'Allah'. kri dikuatkan oleh firman Allah dalam

surah Al A'raaf ayat 180, r iti2l\J.;jjr 
"';.1-li 

{,s (Hanya mtlik

Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan

menyebut asma'ul husna itu). Jadi yang sembilan puluh sembilan

adalatr yang dimiliki Allah, dan itu ditambah dan dilengkapi dengan-

Nya (Allah) sehingga menjadi seratus."

Hadits ini menunjukkan batrwa ism (nana/sebutan) itu adalatr

musammaa (yang dinamai/yang disebut). Demikian yang

dikemukakan oleh Abu Al Qasim Al Qusyairi di dalam SyarfuAsma'

Allah Al flusna, dia berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa lsz
adalah musammau sebab bila berarti yang lainny4 maka nama-nailla

itu juga selain itu. Hal ini berdasarkan firman-Nya, ;;,At)C'\\ is't

t itijL\ui (Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah

kepada-Nya dengan menyebut asma'ul husna frz)." Kemudian dia

berkata, "Ringkasny4 bahwa yang dimaksud dengan isz (nama) di

sini adalatr tasmiyah (penamaan/penyebutan)."

Al Fakhrurrazi mengatakan, 'Yang masyhur dari perkataan

para satrabat kami, batrwa ism (nama) adalah musamma (yang
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dinamai) itu sendiri, dan bukan tasmiyah (penamaan)' Sedangkan

menurut Mu'tazilah bahwa isrn (nama) adalah tasmiyah (penamaan)

itu sendiri dan bukan musamma (yang dinamai).

Al Ghazali memilih bahwa ketiganya saling menjelaskan, dan

inilah yang benar menurutku, karena blla ism (nama) adalah ungkapan

tentang lafazh yang menunjukkan sesuatu dengan menisbatkan

kepadanya, sementara musamma adalah ungkapan tentang sesuatu

yang disebut atau dinamai, maka kesimpulannya bahwa isz itu bukan

mus amm a. Inilah yang tidak mungkin diperselisihkan. "

Abu Al Abbas A1 Qurthubi mengatakan dalam kitab Al
Mu/him, "fsm adalah pengenal yang umum, yaitu kalmat yang

menunjukkan sesuatu yang tunggal. Dengan ini, maka tidak ada

bedanya antara ism (kata benda), fi.'l (kata kerja) dan harf (particle)

jika masing-masing bisa disebut demikian. Perbedaan di antara itu

hanya dalam istilah para ahli tata bahasa Arab, namun bukan itu yang

dimaksud dalam pembahasan ini. Jika demikian, maka diketahui

kekeliruan orang yang mengatakan bahwa ism adalah musammaa

dalam arti yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan oleh

sebagian orang sehingga memastikan bahwa orang yang mengatakan,

O"r 3U (api terbakar) maka tidak bisa menyelamatkan diri dari itu.

Adapun maksud para ahli tata bahasa Arab, bahwa isz (nama)

itu musamma (yang dinamai), adalah karena tidak menunjukkan

kecuali kepadanya dan tidak memaksudkan kecuali itu. Jika nama itu

termasuk nama-nama yang menunjukkan dzat musamma (yang

dinamai), maka ia menunjukkan kepadanya tanpa tambatran lain, dan

jika termasuk nama-nama ytrrg menunjukkan kepada makna

tambahan, maka itu menunjukkan bahwa dzat itu dinisbatkan kepada

tambahan itu secara khusus tanpa yang lainnya

Penjelasannya: Bila Anda mengatakan 'Zaid', maka ini

menunjuk&an kepada dzat tertentu yang tidak disertai tambahan atau

pengurangan. Jika Anda me,ngatakan 'orang alim' maka ini
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menunjukkan bahwa dzat itu dinisbatkan kepada ilmu. Dari sini,

secara logika adalah benar batrwa nama bisa banyak dan beragam

untuk satu dzat, dan itu tidak menunjukkan bahwa dzatnya berbilang

atau banyak."

Dia berkata, "HaL ini tidak dipahami oleh sebagian mereka,

sehingga menyatakan batrwa bila demikian berarti dzat Allah

berbilang. Dia pun mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan isz

(nama) adalah tasmiyah (penamaan), dan dia memandang bahwa

dengan begitu berarti melepaskan-Nya dari berbilang. Sebenarnya ini

cara menghindar ke tempat yang bukan tempat menghindar. Demikian

ini, karena tasmiyah (penamaan) adalah penempatan nama dan

penyebutan narna, yaitu penisbatan nama kepada yang dinamai. Jika

kita mengatakan dua penamaan kepada si fulan, berarti dia

mempunyai dua nama yang kita nisbatkan kepadanya."

Kemudian Al Qurthubi mengatakan, "Terkadang ism

dikatal:,an musamaa dengan maksud bahwa kalimat yang merupakan

ism ini memaksudkan musamma, sebagaimana yang dikatakan dalam

firman Allah dalam surah Al A'laa ayat 1,.-il'1i A--Z;\*

{sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi)- Maksudnya,

sucikanlah Tuhanmu. Jadi yang dimaksud dengan lsm (nama) di sini

adalah musamaa (yang dinamai)."

Yang lainnya mengatakan, "Yang benar dalam hal ini adalah,

jika anda menamai sesuatu dengan suatu nama, maka dilihat dari tiga

hal: nama tersebut (lafazhnya), maknanya sebelum penamaan, dan

maknanya setelah penamaan (dzat yarlg dinisbatkan lafazh itu

kepadanya), karena dzat danlafazh tentu berbeda. Adapun para ahli

tata bahasa Arab, mereka menisbatkannya kepada lafazh, karena

mereka memang berbicara tentang lafazh, dan itu jelas berbeda

dengan musamma (yang dinamai), sedangkan dzat adalah musamaa)

yang tentu bukan ism (nama). Perbedaannya ada pada masalah yang

ketiga, yaitu maknalafazh sebelum dijuluki. Para ahli kalam menisbat
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nama kepadanya, kemudian berbeda pendapat pada ism maknawi,

apakah itu musamaa atau bukan. Adapun ahli tata bahasa tidak

mensbatkan nama kepada selain lafazh, sementara ahli kalam tidak

menyangkalnya dalam hal itu dan tidak menolak untuk menisbatkan

nama kepada yang menunjukkan."

Dia mengatakan, "Contohnya, jika anda mengatakan, 'Ja'far

memiliki julukan hidturg unta.' Ahli tata bahasa Arab memaksudkan

julukan itu adalah 'hidung unta', sementara ahli kalam memaksudkan

maknanya, yaitu pujian atau celaan. hi tidak menghalangi ucapan ahli

tata bahasa yang menyatakan bahwa julukan itu adalah lafazh yang

mengesankan kelemahan atau ketinggian, karena memang lafazh itu

untuk menunjukkan makna, sedangkan pada hakikatnya maknanya

adalah terkait dengan kelemahan atau ketinggSan'Dzat Ja'far sendiri,

menurut keduanya (ahli tata bahasa Arab dan ahli kalam) adalah yang

dijuluki. Dengan demikian, jelaslah perbedaannya, bahwa ism (nana)

adalah musamaa (yang dinamai) ata:u musammaa adalah khusus pada

nama-nama alam yang ada turunan kata darinya."

Al Qurthubi mengatakan, "Walaupun nama-nama Allah

banyak, tapi tidak berbilang pada Dzat-Nya, tidak pula dirasakan

sebagaimana yang berfisik, dan tidak pula dilogikakan sebagaimana

yang terbatas, tetapi berbilangnya nama-nama itu sesuai dengan

adanya makna-makna yang lebih pada Dzat. Berdasarkan petunjuk

atau dalilnya, maka ada empat macam, yaitu:

Pertama, yang menunjukkan Dzat-Nya saja, seperti Al
Jalaalah ;?1r1, karena ini menunjukkan kepada-Nya secara mutlak

tanpa batasan, dan dengannya diketahui semua nama-n,tma-Nya, maka

dikatakan -misalnya-, ',#';t adalah dari nama-nama ht, d* tidrk

dikatakan lirr aari nama-nam a ',i;'lt.Karena itu, yang paling tepat

bahwa Allah adalah ism 'alam yang tidak ada turunan kata darinya

dan bukan kata sifat. Kedua, yang menunjukkan kepada sifat yang
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tetap bagi Dzat, seperti $t {fonS Maha Mengetahui),'y-t*;i (Yang

Maha Kuasa),i+":*.lr (Yang Maha Mendengar),'Ht (Yang Maha

Melihat). Ketiga, yang menunjukkan penisbatan sesuatu kepada-Nya,

seperti 4tAr gang Maha Menciptakan),'oirlt (Yang Maha Memberi

Rezeki). Keempal, yang menunjukkan pelepasan sesuatu darinya,

seperti 
n;1lt 

{rons Maha Tinggi), csl;Jilt (Yang Maha Suci). Keempat

macam ini merupakan penafian dan penetapan."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat, apakah asma'ul husna

ifi tauqifiyah, yafuti tidak boleh seorang pun untuk mengambil dari

perbuatan-perbuatan yang ditetapkan bagi Allah dan menjadikannya

sebagai nama-nama-Nya, kecuali bila memang ada nashnya di dalam

Al Qur'an atau Sunnah.

Al Faktrunazi metgatakan, "Yang masyhur dari para sahabat

kami, bahwa nama-nama itu adalah tauqifiyah."

Golongan Mu'tazilah dan Karamiyah mengatakan, "Jika akal

mengatakan bahwa makna teksnya memang ditetapkan pada hak

Allah, maka boleh menisbatkannya kepada Allah."

Al Qadhi Abu Bakar dan A1 Ghazali mengatakan, "Nama-

nama itu adalah tauqifiyah, sedangkan sifat-sifat-Nya tidak." Dia

mengatakan, "Inilah yang dipilih." Al Ghazali berdalil dengan adanya

kesepakatan, bahwa kita tidak boleh menamai Rasulullah SAW

dengan nama yang ayah beliau ataupun diri beliau tidak menamainya

dengan nama itu. Jika hal itu tidak boleh dilakukan dilarang terhadap

makhluk, apalagi terhadap Allah. Mereka juga sepakat bahwa

menisbatkan nama atau sifat kepada-\ya yang mengesankan

kekurangan adalatr dilarang, walaupun ada nashnya, maka tidak boleh

dikatakan, i-+6 (Yang Maha Menghamparkan), L:\: (y""5 Maha

Menumbuhkan), "$wi (Yang Maha Menumbuhkan) dan sebagainya

walaupun itu terdapat dalam firman Allah dalam surah Adz-
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Dzaaiyaat ayat 48, iif ffit'i,:-i (maka sebaik-baik yang

menghamparkan [adalah KamiJ), dan surah Al Waaqi'atr ayat 64, 
?1

Otlrt}t';rri (Kamtknh yang menumbuhkannya),serta surah Al An'aam

ayat 95, 6$t),*At ,!,ri (Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan

biji buah-buahan) dan sebagainya. Juga tidak boleh dikatakan, "fJ
(Yang Maha Membuat Tipu Daya) aan"r$. (Yang Maha Membangun),

walaupun disebutkan dalam surah Aali 'Imraan ayat 54,ht ji;2 1Oo"

Allah membalas tipu daya mereka itu), dan surah Adz-Dzaaiyaat ayat

47, t1,:{i.ir;Utt (Dan langit itu Kami bangun))'

Abu Al Qasim Al Qusyairi mengatakan, 'T.{ama-nama itu
diambil secara tauqtfi dari A1 Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Maka setiap

nama yang terdapat di dalamnya, harus dinisbatkan kepada-Nya.

Adapun yang tidak ada, maka tidak boleh dinisbatkan kepada-Nya

walaupun dari segi makna benar."

Menurut Abu Ishaq Az-Zajjaj, tidak ada seorang pun yang

boleh menyeru Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernatr

menisbatkannya kepda Diri-Nya. Tepafirya, batrwa setiap yang

diizinkan syariat, baik itu kata turunan atau bukan, maka termasuk

nama-nzrma-Nya. Dan setiap yang boleh dinisbatkan kepadanya, baik
itu yang bisa ditakwilkan atau tidak, maka itu termasuk sifafsifat-Nya
dan juga boleh dinisbatkan kepada-Nya sebagai nama."

Menurut Al Hulaimi, asma'ul busna terdiri dari lima
keyakinan, yaitu:

Pertama" penetapan Sang Pencipta, sebagai bantatran terhadap

golongan Mu'aththilah (yang tidak mengakui seluruh atau sebagian

sifat-sifat Allah dan tidak mengakui makna sebenarnya), yaitu pJr
(Yang Maha Hidup), d{lt (Yang Maha Kekal),Ltit (Yang Maha

Mewarisi) dan lain-lainnya yang semakna. Kedua, pengesaan-Nya,
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sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik, yaitu ;u3it (Yang

Maha Mencukupi), pilr (Yang Maha Tinggi), Jl' iil (Yang Maha

Mengaas ai) dan serpertinya. Ketiga, penyucian-Nya, sebagai bantahan

terhadap golongan Musyabbihah (yang menyerupakan Allah dengan

makhluk), yaitu !;[ir (Yang Maha Suci),',tait (Yang Maha Mulia),

-U"-'Xjr (Yang Maha Metiputi) dan sebagainya. Keempaf, meyakini

bahwa setiap wujud adalah dari ciptaan-Nya. Ini sebagai bantahan

terhadap pendapat tentang sebab akibat, yaitu $ri)t (Yang Maha

Pencipta),'urlt (Yang Maha Mengadakafi, i|i,/it (Yang Maha

Membentutd,U-flt (Yang Maha Kuat) dan sebagainya. Kelima, Dialah

yang Maha Mengatur semua yang diciptakan sesuai dengan kehendak-

Nya, yaitu i'."-5r (Yang Maha Mengatur), 1,=-.|i' (Yang Maha

M en g et ah u i),'$i t (Y an g M ah a B ij a l<s an a) dan s eb againya. "

Menurut Abu Al Abbas bin Ma'ad, di antara nama-nama itu

ada yang menunjukkatDzat, yaitu hr. Ada juga yang menunjukkan

Dzat disertai penisbatan, seperti 'e:lS, (Yang Maha Szci) dan ifu-fr
{Yang Maha Sejahtera),disertai dengan penisbatan, seperti 

trp, 
Vo"S

Maha Tinggi) Aan ljjt (Yang Maha Agurg), disertai dengan

penegasan dan penisbatan, seperti il[ir (Yang Maha Menguasai) dan

i-;$ 1f""g Maha Mutia). Ada juga yang kembali kepada sifat, seperti

'4i, {frnS Maha Mengetahur) dan ilat gang Maha Kuasa), disertai

dengan penisbatan, seperti 'p.A, lforg Maha Halus) dan"reSt (Yang

Maha Mengetahui), atau kembali kepada kekuasaan yang disertai

dengan penisbatan, seperti ]r iirir (Yang Maha Perleasa). Kembali

kepada kehendak yang disertai dengan perbuatan atau penisbatan,

seperti ',*:tt (Yang Maha Pengasih) aar, y''it (Yang Maha
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Pemurah). Kembali kepada sifat perbuatan, seperti !fr;.ir (Yang Maha

Mencitapakan) dan us4t (Yang Maha Mengadakan). Dan disertai

dengan menunjukkan kepada perbuatan, seperti eJl, (Yang Maha

Mutia) dan ij-rhijr (Yang Maha Lembut). Jadi semua nama-nama itu

tidak berasal dari kesepuluh ini, dan tidak ada satu pun yang sama,

sebab setiap nama mempunyai kekhususan walaupun sebagian makna

asalnya sama."

Kemudian saya mencermatinya dari perkataan Al Fakhrurrazi

di dalam Syarfu Al Asma' Al Husna, dia juga mengatakan, "Lafazh

yang menunjukkan sifat itu adatiga,yutttlafazh yang tetap dan tidak

berubah dalam hak Allah, lafazh yang terlarang dalam hak Allah, dan

lafazh yang tetap namun disertai dengan cara. Bagian pertama, di

antaranya ada yang boleh disebutkan secara tersendiri dan dinisbatkan

kepada yang lain, dan itu sangat banyak, seperti !-ij' (Yang Maha

Kuasa) dan )*ir (Yang Maha Mengalahkan), adajuga yang boleh

secara tersendiri dan tidak boleh dinisbatkan kepada yang lain kecuali

dengan syarat, seperti fltAt lfang Maha Menciptakan), dan boleh lfrA

(Yang Maha Menciptakan) atauboleh -misalnya- 7t ,y eU (Yang

menciptakan segala sesuatu), tapi tidak boleh aiijl U-tJ (Sang

Pencipta kera). Ada juga yang sebaliknya, yaitu boleh dinisbatkan

tapi tidak boleh tersendiri, seperti 'si,:iJ (Yang Maha Mengadakan),

ini hanya boleh O)jJI'.F (Yang Mengadakan Makhluk) dan tidak

boleh ;# saja. Bagian kedua,bila terdengar sesuatu dari itu, maka

harus dinisbatkan dan diartikan sesuai dengan yang layak bagi-Nya.

Bagian ketiga, bila terdengar sesuatu dari itu maka harus dinisbatkan

sesuai dengan yang didengar dan tidak boleh menganalogikan

kepadanya, dan tidak membentuk kata turunannya, seperti firman

Allah dalam surah Aali 'Imraan ayat 54,\r|*i (Dan Allah membalas
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tipu daya mereka itu) dansurah Al Baqarah ayatl5,1rbff"(Allah
akan [membalasJ olokan-olokan mereka), maka tidak boleh

dikatakan, "f6 (Yang Maha Membuat Tipu Daya) dani,sfi;:,'-1 (Yang

Maha Mengolok-olok)."

Catatan:

Dalam pembahasan-pembahsan di atas telah disinggung

tentang al ism al a'zham (nama yang paling agung), maka sebaiknya

di sini diulas sedikit tentang itu. Ada sebagian orang yang

mengingkarinya, seperti Abu Ja'far Ath-Thabari, Abu Al Hasan Al

Asy'ari dan lainnya setelah mereka, seperti Abu Hatim bin Hibban

dan Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani. Mereka mengatakan, "Tidak

boleh mengutamakan sebagian nama atas sebagian yang lain."

Sebagian mereka menisbatkan ini kepada Malik, karena menurutnya,

mengulang-ulang bacaan suatu surah tanpa yang lainnya tidak

diperbolehkan, agar tidak muncul dugaan bahwa sebagian Al Qur'an

lebih utama dari sebagian lainnya. Mereka mengartikan, bahwa yang

dimaksud dengan al a'zham adalah al 'azhiim (yang agung), dan

bahwa nama-nama Allah semuanya agsng.

Abu Ja'far Ath-Thabari berkata, "Atsar-atsar yang

menetapkan al ism al a'zham (nama yang paling agung) adalah

berbeda-beda. Menurut saya, bahwa semua perkataan itu shahih,

sebab tidak ada riwayat yang menetapkan mana al ism al a'zham dan

tidak juga menetapkan bahwa salah satunya paling agung." Seolah-

olah dia mengatakan, bahwa setiap nama dari nama-nama Allah boleh

disifati dengan a'zham, sehingga kembali kepada makna 'azhiim

sebagaimana yang telah disinggung.

Ibnu Hibban mengatakan, "Maksudnya A'zhamiyah

(keagungan) yang terdapat dalam riwayat-riwayat itu adalah tambahan

pahala bagi yang berdoa dengan lafazh-lafazh itu, sebagaimana hal itu

dinisbatkan kepada Al Qur'an dengan maksud tambahan pahala bagl
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pembacanya."

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan a/
ism al a'zham (nama yang paling agung) adalah setiap nama dari

nzrma-nzrma Allatr yang dipakai berdoa oleh hamba-hamba-Nya secaxa

khuslnr', sehingga pikirannya tidak terfokus kepada selain Allah,
karena orang yang melalnrkan seperti ifu maka doanya akan

dikabulkan. Demikian yang dinukil dari Ja'far Ash-Shadiq, Al Junaid

dan lainnya.

Adapun menurut yang lain, Allah menyembunyikan al ism al
a'zham (nama yang paling agung) dan tidak ada satu pun makhluk-
Nya yang mengetahui."

Yang lairurya menetapkan hal itu secara beragam hingga

mencapai empat belas pendapat, yaifu:

Pertama, al ism al a'zham (nama yang paling agung) adalatr f
@ia). Dernikian yang dinukil oleh Al Faklrunazi dari sebagian atrli
kasyf. Dia berdalil bahwa orang yang hendak mengungkapkan
perkataan orang besar dengan kehadiranny4 maka dia tidak akan

me,ngatakan, "Engkau mengatakan demikian," tapi me,lrgatakan, "Dia
mengatakan," sebagai sikap santun kepadanya.

Kedua,.lrr 1enan), karena nama ini tidak dinisbatkan kepada

selain-Ny4 dan ini merupakan asal asma'ul husna.

Ketiga,'grjt'r>*:lt?u llttot yang Maha pemurah lagi Maha

Penyayang). Kemungkinan ini berdasarkan riwayat yang dinukil Ibnu
Majatr dari Aisyatr, 'nu'Jn,\ipri (4;Et-"ot pt *\, ,{* 4, *tA
'!rL\?, ,€11 'lrLiti ,:g,Llroitfi ,bt'i.1i'tl$ iiiti :'*btj Zi'ri 1fr-
'ntrlf'd 6i W U* 6 tAS J*it3y.A\ (Bahwa dia meminta trepada

Nabi SAW agar diajari al ism al a'zham, namun beliau tidak
melalatlrannya, maka Aisyah pun shalat dan berdoa, "Ya Allah,
sesungguhnya alru menyeru-Mu Allah, alcu menyeru-Mu Yang Maha
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Pemuralt, alan menyeru-Mu yang Maha Penyayang, dan alru menyeru-

Mu dengan semua nama-nama-Mu yang paling baik, baik yang alat

ketahui maupun yang tidak alat ketahui.') di dalamnya disebutkan

bahwa Nabi SAW mengatakan kepadanya,4 9|P" ,l' t6:'1i i Ul

(Sesungguhnya itu terdapat di dalam nama-nama yang engkau berdoa

dengannya). Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanadnya lematr. Disamping

itu menggunakan riwayat ini sebagai dalil tidaklah tepat.

Keempat, ibt A, g'jt|>*lt (Yang Maha Pemurah, Maha

Penyayang, Maha Maha Hidup lagi Terus menerus mengurus

makhluk-Nya). Ini berdasarkan riwayat yang dinukil At-Tirmidzi dali

hadits Asma'binti Yazid, bahwaNabi SAW bersabda, ,i plil' il'l
:isty2 JI aj;" b,ti, ."g!jt',;e'jr'$ l\i\l V$"OlJyilp,,F\ fO
i=5, ljr '# l\aft I iitr (Nama Allah vang paling asuns terdapat

dalam dua ayat ini, "Dan Tuhan knmu adalah Tuhan Yang Maha Esa;

Tidak ada tuhan keanli Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang." (Qs. Al Baqarah: 163) dan pada awal surah Aali

'fmraan, "Allah, tidak ada tuhan kecuali Dia. Yang hidup ftelal lagi

terus menerus mengurus mal<hluk-Nya" (Qs. Aali 'Imraan: 2)), pata

penyusun kitab-kitab Sunan kecuali An-Nasa'i juga menukitnya, dan

dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan di dalam naskaturya dinyatakan

shahih. Lri perlu diteliti lebih jauh, karena berasal dari riwayat Syahr

bin Hausyab.

Kelima,'f$tt":;t (Yang Maha Hidup lagi Terus menents

mengurus makhluk-Nya). Ibnu Majah menukil dari hadits Abu

Umamah, it or; )lil*:,:)? 9*.j pn'li s.)i 1t't"*a yans

paling dgung terdapat di dalam tiga surah, yaitu Al Baqarah, Aali
,Itnraan dan Thaahaa). li Qasim yang meriwayatkarurya dari Abu

Umamah mengatakan, "Aku mencarinya, lalu aku pun tatru batrwa itu

adalah ?#ttF'." A1Fakhrurrazi menguatkannya, dan berdalil bahwa

keduanya menunjukkan sifat Rububiyah yang agung yang tidak
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ditunjukkan oleh selain keduanya."

Keenam, ,;lr prfyii J:l-";rr j ;a'1\il pti''"Jt !{ it,ll.ir iair

?Jfi (Yang Maha Menyayangi, Yang Maha Memberi, Yang

menciptakan semua langit dan bumi, Yang Memiliki keagungan dan

kemuliaan, Yang Maha Hidup lagi terus-meneras menguras makhluk-

Nya).hri disebutkan dalam hadits Anas yang dinukil Imam Ahmad

dan Al Hakim. Asalnya terdapat dalam riwayat Abu Daud dan An-

Nasa'i, dan Ibnu Hibban menyatakannya shahih.

Ketuiuh, ttfl\tDu+ir j "a1\\iprju,.:*Jr e{. (Yang

menciptakan semua langit dan bumi lagi Memiliki keagungan dan

kemuliaan). Abu Ya'la menukil dari jalur As-Sudi bin Yahya, dari

seorang laki-laki dari Thayyi' dan dia memujinya, ,,t--;"ii(iirr iL,i L:i
,r1!Jt ,f t'(F, e 6.&i'^i-)ii ;&b\i p,ri (Aku pernah memohon

kepada Allah agar memperlihatkan kepadalru nama yang paling
agung. Lalu diperlihatkan kepadaku pada gugusan bintang-bintang di
langit).

Kedelapan, 7t;lijir"r' 1i lfong Memiliki keagungan dan

kemuliaan). At-Tirmidzj *...iy1y"qq duti hadits Mu'adz bin Jabal,

dia mengatakan, .prflit Jr'tst ti 6- :ii-y,qt) ru, *o ht e Ut 
'e

'# ,!-)',#,:A-ri u ,j,uln (Nabi SAW mendengar seorang laki-laki

berlrata, "Wahai Dzat Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan."
Maka beliau bersabda, "Telah dikabulknn untulonu, makn

memohonlah.'). Dengan ini Al Fakhrurrazi berdalil bahwa itu
mencakup semua sifat-sifat ilahiyatr, karena dalam 'keagungan'

menunjukkan penafian sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah dan

dalam "kemuliaan" tersirat semua sifat-sifat yang dinisbatkan kepada-

Nya.

Kesembitao, "$;- lini lj'ry-il slr '.rlllr 1;1i F tr iir l Xi"
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lAi ttX ii glhh, tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang Maha Esa,

Yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Yang tidak beranak dan

tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara

dengan Dia). Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan

Al Hakim menukil dari hadits Buraidah. kri yang lebih kuat sanad-nya

dibanding riwayat-riwayat lainnya.

Kesepulah, qt ql (Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku). Al

Hakim menukilnya dari hadits Abu Darda' dan Ibnu Abbas dengan

redaksi, e: e;'3\i I' n-f (Nama Altah yang paling besar adalah

Rabbi Rabbi).Ibnu Abi Ad-Dunya menukil riwayat dari Aisyah , SA S1

'}.-id'tr:, ,qp |4! ,jr; ii,r Jti ,qi U q U ,it$t lniu seorang hamba

mengucapkan, "Ya Rabbi, ya Rabbi," Maka Allah berfirman, "Aku

penuhi seruanmu wahai hamba-Ku. Mintalah niscaya engkau

diberi. ') dia meriwayatkannya secara marfu' danmauquf.

Kesebelas, doanya Dzun Nun (Yunus AS). An-Nasa'i dan Al
Hakim meriwyatkan dari Fadhalah bin Ubaidillah secara marfii', i?i

1es"il c,,1,fu' 
';r'8 ;tu# ui tt iyt ,er;lt f e ylt e;

ii ior ,aV,"-,yrlOt ,g 
"S.r 

lOooryo Dzun Nun di dalam perut ikan:

Laa ilaaha illa anta subhaanaka innii htntu minazhzhaalimiin [Tidak
ada sesembahan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya

alat termasuk orang-orang yang zhaliml. Tidaklah seorang muslim

b er do a denganny a kecuali Allah mengabulkannya).

Kedua belas, Al Fakhrunazi menukil dari Zainul Abidin,
bahwa dia pemah memohon kepada Allah agar diberitaht al ism al
a'zham,lalu dia bermimpi, fiSt ;]tr'q:'$ :1il.dt f gl' ili i,ri iirr 3i,

(Dialah Allah, Allah, Allah, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia
Tuhan 'Arsy yang agung).

Kaiga belas, tersembunyi di dalam asma'ul husna. Ini
dikuatkan oleh hadits Aisyah yang lalu, yaitu ketika dia berdoa
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dengan sebagian asma'ul husna, Nabi SAW mengatakan kepadanya,

ery*S Ujr 'riJ,'fi e fl(Sesungguhnya itu terdapat di dalam nama-

nama yang engkau berdoa dengannya).

Keempat belas, kalimat tauhid. Iyadh menukil ini sebagaimana
yang telah dikemukakan.

Hadits bab ini dianggap sebagai dalil sahnya bersumpah
dengan setiap nama yang terdapat di dalam Al Qur'an atau Hadits
yang shahih sebagai nama Allah. Pendapat yang ganjil dikemukakan
oleh Ibnu Kujj dari golongan ulama Syaf i, karena mayoritas mereka
melarangnya bedasarkan sabda Nabi SAW, l-, 

"LDQI t ';\6 OC I
(Baransiapa bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan
menyebut nama Allah). Lalu dijawab, bahwa yang dimaksud adalah
dzat, bukan lafazhnya. klilah yang dianut oleh para ulama Hanafi,
ulama Maliki, Ibnu Hazm, dan juga yang dikemukakan oleh Ibnu
Kujj.

Adapun yang dikenal di kalangan ulama Syafi,i, Hambali dan
ulama lainnya, bahwa nama-nama itu terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, yang khusus Allah, seperti Jalalah 1)itq,'6;Llr (yang

Maha Pemurah) dan .JLiit Ls lfunon semesta alam). Sumpah yang

menggunakan kalimat ini adalatr sah walaupun diniatkan dengan
selain Allah.

Kedua, yang dinisbatkan kepada Allah dan selain-Nya, namun
mayoritas dinisbatkan kepada-Nya, sedangkan untuk selain-Nya diberi
batasan-batasan tertentu, seperti 'r$t (yang Maha perkasa),'p;St

(Yang Maha Benar),'q'lt (Tuhan) dan sebagainya. Jika bersumpah

dengan lafazh-lafazh ini, maka itu dianggap sumpah, tapi bila
diniatkan selain Allah, maka tidak dianggap sumpah.

Ketiga, yang dinisbatkan kepada Allah dan kepada selain-Nya
dalam batasan yang sama, seperti pjr (yang Maha Hidup), b$t
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(Yang Maha Memberi Keamanan). Jika diniatkan selain Allah, maka

bukan sebagai sumpah, tapi jika diniatkan Allah, maka ada dua

pendapat, dan An-Nawawi menganggapnya sah sebagai sumpah.

Demikian juga yang disebutkan di dalam Al Muharrar, sementara

dalam dua penjelasannya menyelisi itu, yaitu dianggap bukan sebagai

sumpah. Sedangkan ulama Hambali berbeda pendapat, dimana Al

Qadhi Abu Ya'la mengatakan bukan sumpah, sementara Ibnu

Taimiyalr di dalam Al Mufuaruar menyatakan bahwa itu sumpah.

t1b* ;-i (Barangsiapa menghapalnya). Demikian yang

diriwayatkan Ali bin Al Madini dan disepakati oleh Al Humaidi'

Demikian juga riwayat Amr An-Naqid yang dimukil Imam Muslim.

Sementara Ibnu Abi Umar dari Suffan yang dinukil Imam Muslim

dan Al Ismaili dari jalumya menyebutkan, 6Gi; lnarangsiapa

menguasainya). Demikian juga yang dikatakan Syu'bah dari Abu Az-

Zinad sebagaimana yang telatr dikemukakan pada pembatrasan tentang

syarat-syarat dan sebagaimana yang akan dikemukakan pada

pembahasan tentang tauhid.

Al Khaththabi mengatakan,'?engertian ibshaa' (penguasaan)

yang seperti ini mempunyai beberapa kernungkinan: Pertama,

menyebutkannya secara lengkap. Maksudnya, tidak hanya dengan

sebagiannya tapi menyeru Allah dengan semua nama-nama itu. Maka

orang yang berdoa seperti itu berhak mendapatkan ganjaran yang telah

dijanjikan. Kedua, yang dimaksud dengan ifushaa' adalah ithaaqah

(kemampuan), sebagaimana firman Allah dalam surah Al Muzzammil

ayat20,'otbii'Fbt P QqU"n mengetahui bahwa knmu sekali-kali

tidak dapat menentukan batas-batas waldu-wahu itu) dan hadits Nabi,

|Jbi,i';r:5 t314:t (Beristiqamahlah d.an kalian tidak akan mampu

mencapai puncak istiqamah). Artinya, barangsiapa yang mampu

melaksanakan hak nama-n.Ima itu dan mengamalkan konsekuensiny4

yaitu menyelami makna-maknanya, sehinga ketika mangatakan (Yang

Matra Memberi Rezeki) ia meyakini rezeki, begitu juga nama-nilma
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lainnya. Ketiga, yang dimaksud dengan ihshaa' adalah meliputi
makna-maknanya. Ini dari perkataan orang Arab, 16 :i o>ti, artinya

fulan mempunyai akal dan pengetahuan."

Al Qurthubi mengatakan, "Yang diharapkan dari kemurahan
Allah adalah, bahwa orang yang berhasil mengamalkan nama-nama
tersebut dengan salah satu tingkatan ini diserrai dengan niat yang
benar, maka Allatr akan memasukkarurya ke dalarn surga. Tingkatan-
tingkatan itu ada tiga, yaitu as-saabiquun (orang-orang yang paling
dahulu beriman), para shiddiqin (orang-orang yang membenarkan para
rasul), dan ash-ftaabul yamiin (golongan kanan)." Yang lainnya
mengatakan, bahwa makna t*?it adalatr 4* (mengetahuinya),

karena orang yang mengetatruinya sudah pasti beriman, dan orang
yang beriman akan masuk surga. Menurut yang larn, batrwa maknanya
adalah mengakuinya dengan meyakininya, karena kaum atheis tidak
mengakui adanya pencipta, dan filusuf tidak mengakui adanya Dzat
yang menguasai. Pendapat lain mengatakan, bahwa malara tltbii
adalah mengamalkannya, sehingga ketika mengatakan, '{,'-,tt (yang

Maha Bijalaana) -misalnya-, dia memasrahkan segala perkaranya,

karena semuanya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, dan ketika
mengatakan, url.it (Yang Maha Suci), dia mensucikan-Nya dari

semua kekurangan. Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu Al
Wafa' bin Uqail.

Ibnu Baththal mengatakan, "Cara mengamalkannya, bahwa
yang dianjurkan untuk diikuti darinya, seperti e';t (yang Maha

Penyayang) aan {-}ir (Yang Maha Mulia), batrwa Allah menyukai

agar tampak pada hamba-Nya, sehingga sang hamba hendaknya
melatih dirinya agar bisa berkarakter seperti itu. Adapun yang
dikhususkan bagi Allah, seperti 't4, (yang Maha Menguasai) dan

'$t {fo"S Maha Agurg),maka sang hamba harus mengakuinya dan
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tunduk serta tidak bersifat seperti itu. Sementara yang mengandung

makna janji, maka kita harus berusaha dan mengharapkanny4 dan

yang mengandung makna ancilman, maka kita harus merasa takut.

hilah makna thtbri (m enguas ainy a) dan 14h4, (men ghap atnya). Hal

ini dikuatkan, batrwa barangsiapa yang menghapalnya dengan

mengakuinya namun tidak mengamalkannya, maka seperti orang yang

hapal Al Qur'an tapi tidak mengamalkannya, padahal telatr disebutkan

dalam riwayat yang kuat tentang golongan Ktrawarij, batrwa mereka

membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan m€treka."

Saya (Ibnu Hajar) katatcaq yang disebutkannya adalah tingkat

yang sempurna. Itu bukan berarti pahalanya tertolak bagt yang hanya

menghapalny4 beribadah dengm me,lnbacanya dan berdoa dengannya

namun masih melakukan kemaksiataq sebagaimana terjadi pada

pembaca Al Qur'an. Karena seorang yang membaca Al Qur'an,
walaupun adfl kemaksiatan adanlra )mg tidak terkait dengan

bacaanny4 maka bacaannya itu tetry mendryat pahala. Demikian

menurut Ahlu Sunnah. Jadi yang dibatras oleh Ibnu Baththal itu tidak

me,nolak pendapat yang me,lryatakan bahwa yang dimaksud adalah

menghafalnya de,ngan meyakininya.

An-Nawawi dan peneliti tainnya melrgatakan, "Maknansra

adalah me,nghapalnya." hilah )ang lebih tepat, karena nash

riwayatrya seperti itu. Di dalam klrtab Al Adzkar, dia mengatakan,

"Demikian pendapat mayoritas." Ib,nu Al Jauzi mengatakan, "Kare,na

dalam sebagian jalur periwayatan hadits ini disebutkan, rjSl;';,-;
sebagai ganti rif,.i(, maka kami memilih bahwa yang dimaksud

adalatr mengakuinya, yatari me,ngakui rmhrk memenuhinya dengan

cara menghafalnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini perlu diteliti, kare,na

untuk memenuhi dengan lafazh yang dihapalnya tidak harus selalu

berarti di luar kepala, batrkan hapal secara maknawi. Ada juga yang

mengatakan batrwa yang dimaksud dengan hafal ini adalah hafal Al
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Qur'an, karena mencakupnya. Maka orang yang membacanya dan

berdoa dengan nama-nama yang ada di dalamnya berarti telah

mencapai maksudnya. An-Nawawi mengatakan, '?endapat ini
lemah."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

menelusurinya dari Al Qur'an. Ibnu Athiyyah mengatakan, "Makna
thtb-ri adalah mengakuinya dan menghapalnya. hi mencakup

mengimaninya, mengagungkannya, menyrkainya dan mengambil

pelajaran dengan makna-maknanya." Al Ashili mengatakan, "Yang

dimaksud dengan ifoshaa'bukan sekadar mengakuinya, karena orang

jahat pun bisa saja mengakuiny4 tetapi maksudnya adalah

mengamalkannya." Abu Nu'aim Al Ashbahani mengatakan, "Ifoshaa'

yang disebutkan dalam hadits itu bukan berarti mendatanya, tetapi

mengamalkan dan menghayati makna nama-nama itu dan

mengimaninya." Abu Umar Ath-Thalamanki mengatakan, "Di antara

kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya,

dimana orang yang berdoa dengarurya dan yang menghapalnya berhak

mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah

mengenal nama-nama dan sifat-sifat iru beserta faidah yang

terkandung di dalamnya. Adapun yang tidak mengetahui berarti tidak

mengetahui makna nama-nama itu dan tidak mengambil manfaat

dengan menyebutkannya. "

Abu Al Abbas bin Ma'ad mengatakan, "Kemungkinan ada dua

makna yang dimaksud dengan ifushaa'. Pertama, menelusurinya dari

Al Qur'an dan Sunnah hingga mendapatkannya. Kedua,

menghapalnya setelah menemukannya secara lengkap. Ini dikuatkan

oleh redaksi pada sebagian jalur periwayatawrya, t 6vi'- L-i
(barangsiapa yang menghapalnya). Kemungkinan juga yang

diucapkan Nabi SAW adalah, e&J'Stt r;Wi';p (barangsiapa yang

menguasainya maka ia masuk surga) dan menugaskan para ulama

untuk mencarinya, kemudian beliau memudahkan untuk umat
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yang menghapa@a, maka dia masuk surga)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan ini sangat jauh,

karena tidak mungkin Nabi SAW mengucapkan hadits ini dua kali,

dengan format yang berbeda, padahal sumber kedua lafazh itu sama?

Yaitu dari Abu Hurairatr. Lebih jauh dia mengatakan, "Ada beberapa

pengertian ifushaa' (penguasaan), di antaranya, penguasaan

pernahaman, yaitu mengetahui makna-maknanya secara bahasa dan

mensucikarurya sesuai syari'at. Pengertian yang lain adalah

penguasaan penalaran, yaitu mengetatrui makna setiap nama dengan

nalar dalam memperhatikan redaksinya dan menjadikannya sebagai

bukti di alam wujud, sehingga anda tidak melewati suatu wujud

kecuali tampak pada diri anda suatu makna dari makna nama-nama

tersebut, dan anda dapat mengenali kekhususan setiap nama. Inilah

tingkat ibsha' yang tertinggi. Puncaknya adalah menghadap Allah

dengan amal lahir dan batin yang dituntut oleh setiap nama dari nama-

nama Allah, sehingga dia menyembah Allatl sesuai dengan sifat-sifat

kesucian yang wajib bagi Dzat-Nya. Barangsiapa mencapai semua

tingkatan ifushaal maka dia mencapai puncaknya, sedangkan yang

hanya mencapai tingkat tertentu, maka ganjarannya pun sesuai dengan

yang dicapainya."

@:
Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Mardawaih dan dalam riwayat

Abu Nu'aim dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ,F WrOS',t
'tidt 

lBorongsiapa berdoa dengannya, maka dia masuk surga) sebagai

ganti ehjr Jrt til2rt'5,, (Barangsiapa menguasainya maka dia masuk

surga). Di dalam sanadnyaterdapat Hushain bin Mukhariq, periwayat

yang lemah. Khulaid bin Da'laj menambahkan dalam riwayafirya yang

telatr disinggung, 9T"ijt ,i Wt (dan semua itu terdapat di dalam Al
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Qur'an). Demikian yang dicantumkan dari perkataan Sa'id bin Abdil

Aziz. Demikian juga yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas dan Ibnu

Umar, lrrjj' ee'J ,t:;ir',F't thtbri';7, (Barangsiapa menguasainya

makn dia masuk surga, dan itu ada di dalam Al Qur'an). Dalam

pembahasan tentang tauhid akan dikemukakan penjelasan makna

sejumlah nama-nama yang disebutkan Imam Bukhari pada judulnya.

Kalimat, e-LJ )?i (masuk surga)disebutkan dalam bentuk kata kerja

masa lampau, yang menunjukkan batrwa hal itu pasti terjadi, dan

sebagai peringatan bahwa meskipun hal itu belum terjadi tapi

hukumnya sama dengan yang sudah terjadi, karena itu pasti terjadi.

ilt *,;-";: $j (Dia ganjit dan menyukai yang ganjit). Dalam

riwayat Imam Vtu.ti* disebutkan , ;it'r*;-"irhr, (Dan Allah adalah

ganjil, Dia menyukai ya:g ganjit). Dalam riwayat Syu'aib bin Abi

Hamzalr disebutkan, i f,'r-.J- F : iJ (S esungguhnya Dia ganj il,

menyukai yang ganjit). Dalam hal ini boleh dibaca j2 atau'i1. Makna

jlt dalam hak Allah adalah bahwa Dia Maha Esa, tidak ada yang

serupa dalam Dzat-Nya dan tidak pula terbagi.

;lt'#:i" (trfienyukai yang ganjil). Iyadh mengatakan,

'Maksudnya, bilangan ganjil itu memiliki keutamaan dalam nana-

nirma Allah dibanding bilangan genap, karena hal ini menunjukkan

keesaan pada sifat-sifat-Nya." Pendapat ini ditanggapi, bahwa jika

yang maksudnya unfuk menunjukkan keesaan, tentu nama-Nya tidak

akan berbilang. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah, bahwa Allah
menyrkai yang ganjil dalam segala sesuatu, walaupun berbilang

selama itu ganjil.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini memaksudkan orang

yang menyembah Allah dengan mengesakan-Nya secara tulus ikhlas.

Ada juga yang mengatakan, demikian ini karena Allah memerintahkan

dalam jumlah yang ganjil dalam sejumlah amal dan ketaatan, seperti
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shalat lima waktu, witir malam hari, jumlah bilangan dalam bersuci,

kain kafan mayrt, dan juga tentang jumlah makhluk, seperti langit dan

bumi.

Al Qurthubi mengatakan, "Yang benar, batrwa ganjil di sini
menunjukkan jenis. Jadi maknanya, bahwa Allah itu ganjil dan

menyukai setiap sesuatu yang ganjil yang ditetapkan-Nya. Makna
"menlrukai yang ganjil" adalah Allah memerintahkannya dan

mengganjarnya. krdikasi umum ini juga mencakup apa yang

diciptakan-Nya dalam jumlatr yang ganjil. Atau makna menyukai di
sini adalah bahwa Allah mengkhususkannya karena hikmah yang Dia
ketahui. Kemungkinan juga batrwa yang dimaksud dengan ganjil

adalah ganJil itu sendiri, walaupun sebelumnya tidak disebutkan."

Kemudian orang-orang berbeda pendapat, ada yang mengatakan

batrwa yang dimaksud adalah shalat Witir, ada juga yang mengatakan
shalat Jum'at, ada juga yang mengatakan hari fum'at, ada juga yang

mengatakan hari Arafah, ada juga yang mangatakan Adam, dan

sebagainya.

Al Qurthubi berkata, 'Yang lebih tepat adalah diartikan secara

umum." Dia juga berkata, 'Menurut say4 ada pengertian lain, yaitu

balrwa yang dimaksud dengan j--.Jlt ini adalah tauhid (mengesakan

Allah), sehingga maknanya, bahwa Allah dalam Dzat-Nya,

kesempurnaan-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya adaiah Esa dan

menyukai diesakan dan diyakini keesaan-Nya dengan uluhiyah tanpa

disertai oleh makhluk-Nya. Dengan demikian, bagian awal hadits

menjadi serasi dengan bagian akhirnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan orang ya\q
menakwilkannya dengan shalat Witir berdalil dengan hadits Ali, 0i

u- r:l;)f ,:J6'j ni {": *v X" & }' ii|#:,ii.t{A,g *,;;'iit
?.5 tr . a " '

i-.Jt "f.;-|1 &t oli ,!rT;lt Jai (Bahwa witir tidaklah wajib seperti

nonyo shalat'fardhu, tetapi Rasulullah SAW melafukan witir
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kemudian bersabda, "Laksanakanlah [shalatJ Witir kalian wahai
para ahli Al Qur'an, karena sesungguhnya Allah adalah witir [ganjitJ
dan menyukai witir.') Mereka menukilnya dari kitab Sunan yang
empat, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Abt Zaid Al Balkhi justru mengkritisi keshahihan hadits
tersebut, karena masuk surga yang dinyatakan di dalam Al eur'an
disyaratkan dengan pengerahan jiwa dan harta, lalu bagaimana
mungkin itu bisa dicapai hanya dengan menghapal lafazh-lafazh yang
bisa diraih hanya dalam waktu singkat? Pendapat ini ditanggapi,
bahwa syarat tersebut bukan batasan, karena masuk surga bisa tercapai
dengan selain itu, sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat
mengenai amalan selain jihad, dimana orang yang mengamalkannya
dapat masuk surga. Adapun klaim bahwa menghapalnya bisa digapai
hanya dalam waktu singkat, maka sebenarnya yang dimaksud adalah
menghafal dan menguasainya di luar kepala. Adapun menakwilkannya
dengan penakwilan-p enakwilan seb agaiman a yang tel atr dip ap arkan di
atas, maka itu adalah penakwilan yang menyulitkan. Adapun pendapat
bahwa syarat masuk surga itu adalah dengan mengerahkan jiwa dan
harta, dapat dijawab bahwa anugerah Allah itu sangat luas.

69. Memberi Nasihat dari Waktu ke Waktu

vf 't.j ,1)G) ; f";ie \1.iur -r.o 'p & ,lu ,# *
Ji;\lr |€+e'&I'e,:, p\i'"r,r,t 

'ju eM
?i ;\ci :Jw qo ?* *xUt -*: it 

"J a* '.5*
* ht,V *t J';:r'rl'&\' A':Ar d #,^:tJ:r;3..e,

.qL iUt -vt? 
ffii C 

-*r'il;., a:6- oa .{ :
6411. Dari Syaqiq, "Ketika kami sedang menunggu Abdullah,
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tiba-tiba Yazid bin Muawiyah datang, aku berkata, 'Maukah engkau

duduk?' Dia mdawab, 'Tidak, tapi aku akan masuk (ke tempat

Abdullah) lalu membawa sahabat kalian kepada kalian, jika tidak,

maka aku datang lalu duduk.' Kemudian muncullah Abdullah sambil

memegang tangannya, dia pun berdiri kepada kami lalu berkata,

'Sebenarnya aku diberitahu tentang keberadaan kalian, tetapi yang

menghalangiku untuk keluar kepada kalian adalah bahwa Rasulullah

SAVI/ memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat kepada kami

dalam hari-hari itu (tidak setiap hari) karena tidak mau membuat kami

bosan'."

Keterangan Hadits:

Hubungan bab ini dengan pembahasan tentang doa adalah

bahwa nasihat itu biasanya disertai dengan dzikir kepada Allah, dan

telah dikemukakan bahwa dzikir itu termasuk doa. Imam Bukhari

menutup bab-bab doa dengan judul ini yang kemudian disambung

dengan pembahasan tentang kelembutan hati sehingga ada

p enggabungan dari keduanya.

ilrr '.r.J; '.4;:3,-S (Kami sedang menunggu Abdullah).

Maksudnya, Ibnu Mas'ud.

4t6',y.Ui rU, 't1 qiUoliba Yazid bin Muawiyah datang).

Dalam riwayat Imam muslim dari jalur Abu Muawiyatr, dari Al
A'masy, dari Syaqiq, disebutkan , ti * t"W e' # ./U.'.f L* g

tapi alat

kalian itu
'l'J6i,#

tge.3 
4:6A U fr-1 \etika kami duduk di depan pintu Abdutlah sedang

menunggunya, Yazid bin Muawiyah An-Nakha'i lewat).

'$+t-b$il L;U,Pti'#t,i i,Srt rW ti :'Cii qn,

berkata, 'Mauknh engkau duduk?' Dia menjawab, 'Tidak,

akan masuk [ke tempat AbdullahJ lalu membawa sahabat

kepada kalian). Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan,
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,5b'Fn $,A.(maka kami berkata, "Tolong beritahukan dia tentang

keberadaan kami. " Maka dia pun masuk ke tempatnya).

tl (Diberitahu). Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan

batrwa perkataan ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai jawaban atas

perkataan mereka, p-- F {tft'j'8 $2i (Kami ingin agar engkau

memberi nasihat kami setiap hari), karena selama itu dia hanya

memberi nasihat mereka setiap hari Kamis. Dalam riwayat itu
disebutkan, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, '.-3Lt oi i:#i ;l
(Sesungguhnya alu tidak mau membuat knlian jemu).

i-b21Jlurt ,::t;,5- tsk lBelfau memilih wahu yang tepat untuk

memberi nasihat kepada kami). Pembahasan, penjelasan maknanya

telah dikemukakan. Al Khaththabi mengatakan, "Maksudnya, dia
mengatur jadwal mengajar dan memberi nasihat kepada mereka, dan

tidak melakukannya setiap hari kar_ena khawatir menimbulkan

kebosanan." Sebagian periwayat meriwayatkannya dengan kata d'i;-
yang maksudnya adalah memperhatikan kondisi dimana mereka

sedang bersemangat untuk menerima wejangan, dan tidak
memperbanyak agar mereka tidak jemu. Demikian yang dikemukakan

oleh Ath-Thaibi. Dia mengatakan, "Namun, riwayat yang terdapat di
dal am kitab - kit ab S h a h i h adal ah deng an kata Vi"165- )'

lL.fii ot (Dalam hari-hari). Maksudnya, mengajari mereka

selama beberapa hari dan meninggalkan mereka selama beberapa hari
yang lain. Pada pembahasan tentang ilmu, Imam Bukhari memberinya
judul bab "Orang yang Menetapkan Hari-hari Tertentu untuk para

Penuntut Ilmu".

t$b ail*Jt +Gi (Karena tidak mau membuat kami bosan).

Maksudnya, agar tidak terjadi kebosanan pada kami. Telah dijelaskan

maksud penggunaan kata 4 pada pembahasan tentang ilmu, dan
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bahwa i;(*lr (kebosanan) mengandung makna kesulitan, karena itu

menggunakan kata bantu Pb (t$b). kri menunjukkan kasih sayang

Nabi SAW terhadap para sahab alarya, dan baiknya cara mengajar dan

memahamkan mereka, dEN mereka bisa mengambil pelajaran dari

beliau dengan penuh semangat tanpa rasa jemu dan bosan, agar

menjadi contoh bagr mereka, karena memberi pelajaran secara

bertahap lebih meringankan dan lebih kuat dalam menerimanya'

Hadits ini juga menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud karena

mengikuti Nabi SAW dalaln perkataan dan perbuatan, serta

memeliharanya.

Penutup

Pembahasan tentang doa-doa ini memuat 145 hadits marfu';

4i diantaranya adalah hadits mu'allaq dan sisanya maushul- Adapun

hadits yang diulang pada pembahasan ini dan pembahasan

sebelumnya sebanyak 121 hadits. Imam Muslim juga menukil hadits-

hadits tersebut, kecuali hadits Syaddad tentang sayyidul istighfar,

hadits Abu Hurairah tentang jumlah istighfar setiap hari, hadits

Hudzaifah dan hadits Abu Dzar tentang bacaan ketika hendak tidur,

hadits Abu Darda' tentang orang yang bersaksi bahwa tidak ada

sesembahan kecuali Allah, hadits Ibnu Abbas tentang menjauhi sajak

dalam doa, hadits Jabir tentang istikharah, dan hadits Abu Ayyub

tentang tahlil. Pada pembahasan ini juga disebutkan 9 atsar dai
sahabat dan tabi'in.
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